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Nová prezentace

na internetu
Před nedávnem začala pracovat pod

hlavičkou Rady internetových stránek
skupina odborníků a především pak
nadšenců, složena přímo ze zaměst-
nanců  magistrátu, která po několika-
měsíční intenzivní přípravě vystavěla
od základu novou podobu prezentace
města Ostravy pro síť internet.
Stěžejním a nikterak lehkým úkolem
osmičlenného týmu bylo sjednocení
a hlavně zjednodušení způsobu ovládá-
ní a navigace městských stránek spolu
s informacemi Městského informační-
ho centra (MIC), jednotlivých úřadů
městských obvodů a ostatních organi-
zací, jejichž zřizovatelem je město.

Určitě  nejviditelnější  změnou pro-
šla úvodní strana. Není divu, vždyť se
jedná o vstupní bod k veškerým infor-
macím. Portál bude průběžně doplňo-
ván o aktuální informace ze života
města. Přímá vazba na stránky MIC
pak umožní snadný přístup k informa-
cím o akcích a službách. Do budoucna
se počítá také s tím, že prostřednictvím  
elektronické  podatelny budou moci
občané podat na úřad žádost opatřenou
elektronickým podpisem právě díky
rychlému internetu. 

Takže připomínáme adresu, na které
zájemci najdou od 1. 9. 2001 novou
prezentaci statutárního města Ostravy:
www.mmo.cz (m)

Hodnû ‰tûstí, ‰koláci!
Hektické přípravy na nový školní rok v 68 základních a 21 mateřských školách v Ostravě ustaly. Do lavic za-

sedli napjatí prvňáčci i jejich starší, prázdninami rozjívení spolužáci, herny „školek“ zaplnili po rodičích ob-
čas tesknící předškoláci. Pro ně i jejich pedagogy nastal čas každodenních povinností. O tom, co s sebou nový
školní rok přinese jsme hovořili s vedoucí odboru školství Magistrátu města Ostravy Věrou Kuchařovou. 
Ilustrační foto: Jiří Urban (Pokračování na straně 3)

MoÏnosti rekreace 
se roz‰ífií 

22. mistrovství Evropy ve volejbale muÏÛ potrvá od 8. do 16. záfií 2001

Město Ostrava přivítalo výkvět
nejlepších týmů starého kontinentu
ve sportovním odvětví, jehož rych-
lost, dynamika, herní taktika a bles-
kové reakce hráčů lákají do hal tisí-
ce nadšených diváků.

Volejbal patří skutečně k mimořád-

ně vzrušujícím sportům, a to, že  je
v těchto dnech Ostrava hostitelem  ev-
ropského šampionátu, lze bez přeháně-
ní označit za událost číslo jedna.

„Mám radost, že právě naše město
získalo důvěru a možnost stát se  nejen
dějištěm sportovních klání tohoto pres-
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Město Ostrava  se snaží  získat  do
svého majetku  spolu s územím
Hornického muzea lesní komplex
Landek. 

„Do budoucna počítáme s vytvoře-
ním  přírodovědně historického areálu.
Z jednání  s majoritním  vlastníkem
lesních pozemků, kterým je pracoviště
Lesů ČR ve Frýdku-Místku vyplývá,
že stávající předpisy neumožňují ani
odprodej, darování, bezúplatný převod
nebo výpůjčku tohoto lesního celku,“
říká náměstek primátora Ladislav
Stuchlík. Ostrava ale může požádat
Lesy ČR o podání návrhu na zařazení
lesního komplexu Landek o rozloze
zhruba 75,5 hektaru do kategorie  lesy
zvláštního určení, a to příměstské
a další lesy se zvýšenou rekreační
funkcí.

Změnou kategorizace  lesů vyplyne
ovšem pro město povinnost financovat
např. pravidelné kosení trávy, odstra-
nění nevhodných dřevin, ale i opravu
vyhlídkové věže, instalaci laviček,
zpevnění chodníků i odvoz odpadků.
Náklady byly vyčísleny  na zhruba 300
tisíc korun ročně. (m)

tižního turnaje, ale také řady dopro-
vodných akcí, mezi něž patří kongres
Evropské volejbalové federace,
Primátorský pohár mladých mistrů ve
volejbale  žáků a jiné. Tyto podniky
mají nesporně mimořádný význam ne-
jen na sportovním poli,“ řekl před slav-
nostním zahájením mistrovství Evropy
primátor města Čestmír Vlček.

Kongres Evropské volejbalové fe-
derace (CEV) se uskuteční 14. září
v hotelu Imperial. Jeho účastníci ze
všech 53 členských zemí si zvolí no-
vého prezidenta na další čtyřleté obdo-
bí, správní rada pak bude  jmenovat
komise rozhodčích a jiné pracovní
skupiny.

Ale na své si přijdou především sa-
motní volejbaloví příznivci a fanouš-
kové českého reprezentačního týmu,
který nechce rozhodně hrát podřadné
housle. V přípravě udělali naši volej-
balisté maximum a vedle sportovní
formy a nezbytné špetky štěstí potře-
bují od 8. do 16. září 2001 hlavně  pod-
poru nás - diváků. (Maj)  

Celá volejbalová Evropa upírá  pozornost k Ostravû



Obecně závazná vyhláška  č. 10/2000,
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků 

na území města Ostravy.

Rada města Ostravy se usnesla dne 12. září 2000  vydat v souladu 
s ustanoveními § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustano-
vení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změ-
ně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v ustanovení § 9 odst. 
1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně někte-
rých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů,
se podle ustanovení § 10 a § 33 odst. 2 téhož zákona vydává pro území
města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků. Ceny v ní uvedené se
použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v ustanovení 
§ 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zá-
konů (zákon o oceňování majetku).

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se
při jejich ocenění ustanovení § 23 vyhlášky Ministerstva financí ČR 
č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zá-
kon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3

Cenová mapa stavebních pozemků na území města Ostravy v rozsahu
66 listů grafické části, zpracované na podkladě katastrálních map v mě-
řítku 1 :  5000 a 17 stran textové části je zpracována jako příloha a je  ne-
dílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, od-
boru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřa-
dech městských obvodů města Ostravy.

Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2000.
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V lednu bude aktualizována
cenová mapa mûsta

Za neocenitelný zdroj informací
je označována zejména drobnými
investory  cenová mapa stavebních
pozemků, kterou mají  v současné
době zpracovanou téměř všechna
statutární města, tedy i Ostrava.

Každá cenová mapa vystihuje ak-
tuální tržní ceny stavebních pozem-
ků. Její smysl spočívá v poskytování
tzv. rovných informací od počátku
úplně všem investorům. Naprosto
však neovlivní  ceny bydlení, nájem-
ného apod., jak se někteří občané
mylně domnívají.

„Vyhláška města, kterou se vy-
dává  cenová mapa stavebních po-
zemků na území města Ostravy,
nabyla účinnosti 1. října loňského
roku. V ní ale nejsou oceněny
všechny pozemky, což je do znač-
né míry ovlivněno metodikou sta-
novování cen v cenové mapě.
V případě, že není zatím cena sta-
novena,  pozemek se oceňuje  zna-
leckým posudkem podle vyhlášky
o oceňování nemovitostí,“ vysvět-
lila vedoucí oddělení daní a cen
odboru financí a rozpočtu magist-
rátu Renáta Spěváková. 

Metodika  stanovování cen je
skutečně nevýhodou cenové ma-
py. Jak uvedla ing. R. Spěváková,
ceny v mapě určují  průměrné ce-
ny zrealizovaných kupních smluv
zpravidla v průběhu předcházejí-
cího roku. „Výsledné průměrné
prodejní ceny jsou definitivní
a nelze je již dále upravovat.
Nedovoluje nám to jednak metodi-

ka a také ta skutečnost, že zpraco-
vaná mapa podléhá schválení mi-
nisterstva financí a následně je vy-
dávána formou obecně závazné
vyhlášky,“ uvedla dále Renáta
Spěváková s tím, že doplňovat
chybějící  a měnit stávající ceny
v cenové mapě lze opět pouze 
obecně závaznou vyhláškou potvr-
zenou kladným rozhodnutím za-
stupitelstva města. Takže předsta-
va o tom, že úředník magistrátu
může kdykoli na požádání občana
změnit cenu pozemku, je mylná. 

„Opravdu nelze  vyhovět žádos-
tem  občanů, kteří nemohou prodat
pozemek za cenu určenou v cenové
mapě, ať ji upravíme zpravidla smě-
rem dolů. Daň z převodu nemovitos-
ti - z prodeje pozemku musí platit
z ceny vyšší, vypočtené z údajů
v cenové mapě,“ řekla vedoucí od-
dělení a zdůraznila, že aby ceny pro
daňové účely maximálně odrážely
ceny tržní, je tato poměrně kvalitní
informační databáze každoročně ak-
tualizována. K první aktualizaci ce-
nové mapy Ostravy dojde  k 1. led-
nu 2002. 

Cenová mapa je k nahlédnutí
v kancelářích č. 416 a 417 oddělení
daní a cen odboru financí a rozpočtu
magistrátu (4. poschodí Nové radni-
ce). Tzv. úplné mapy celého města
jsou k dispozici rovněž ve všech 
úřadech městských obvodů.

Pokud zná občan parcelní číslo
pozemku, získá informace o jeho ce-
ně na tel. čísle 628 2041. (M)

ních 109 organizací ve 45 městech.
K výzvě „Nechte auto doma!“ se
připojilo 171 osobností, z nichž 90
byli zastupitelé v 31 městech.

Podrobné informace o průběhu loň-
ského ročníku i další zajímavé mate-
riály jsou na internetové adrese
http://www.detizeme.cz. (rk)

DokáÏete nechat své auto doma? Vážení a milí čtenáři, 
jak  sami vidíte, Ostravská radnice
nepatrně pozměnila  grafickou tvář.
V blízké době  připravujeme rovněž
nové značení jednotlivých rubrik
a tematických  celků. Od lednového
čísla roku 2002 pak chystáme také
trochu jiné řazení zveřejňovaných
příspěvků stejně jako  rozšíření mě-
síčníku o další barevné přílohy
s komplexnějšími a praktičtějšími
informacemi pro občany města.

Ať už se na našich stránkách bu-
dete setkávat v příštích měsících s ja-
kýmikoli novinkami,  vždy se bude-
me  snažit zachovávat jednoduchou,
přitažlivou  a především srozumitel-
nou úpravu. A když k tomu všemu
přidáme spolu s Vámi  patřičnou
dávku  aktuálnosti a zajímavosti, do-
mníváme se, že Ostravská radnice
neztratí své čtenáře.

Už 9. ročník celonárodní akce
Den bez aut vyhlásily na pátek
21. září Děti Země. K ní se může
přihlásit kdokoliv, komu není
negativní vliv dopravy na život-
ní prostředí a zdraví lidí lhostej-
ný.

Hlavními partnery letošního roku
jsou opět České dráhy a Národní síť
Zdravých měst ČR a nově
i Ministerstvo životního prostředí.
Zájem také projevilo Odborové
sdružení železničářů a nově vzniklé
Sdružení pro rozvoj kolejové dopra-
vy.

Podle informací, které jsme zís-
kali, uvítají Děti Země také aktivitu
jednotlivých občanů a zejména o-
sobností. Jde o to, aby alespoň jeden
den v roce nechali svá auta doma
a k cestování využili  veřejnou do-
pravu, bicykl nebo vlastní nohy. 

Loni se akce zúčastnilo rekord-



Téma školy patří k září stejně
nerozlučně, jako k prosinci
Vánoce. Tentokrát jsme však mě-
li k návštěvě odboru školství
o několik důvodů navíc. Tím prv-
ním byla probíhající reforma
státní správy ve školství a dru-
hým skutečnost, že od 1. srpna
byla do funkce jmenována nová
vedoucí Věra Kuchařová. Právě
jí jsme se zeptali, kolik prvňáčků
letos zasedne v Ostravě do škol-
ních lavic:

„I když to tak nevypadá, je to těž-
ká otázka, na kterou v těchto dnech
nedokáže nikdo ještě naprosto přesně
odpovědět. Obecně je známo, že se
počty školáků vlivem populačně slab-
ších ročníků snižují. K zápisu do prv-
ních tříd pro školní rok 2001/2002
přišlo 3437 předškoláků. Od února
406 rodičů požádalo pro své děti
o odklad školní docházky. Kolik ško-
láků tedy skutečně začne v září chodit
do prvních tříd šedesáti osmi ostrav-
ských základních škol budeme přesně
vědět až koncem měsíce.“

❏ Obecně se diskutuje o tom, na-
kolik jsou odklady školní docházky
pro děti prospěšné.  Podle názorů
některých odborníků se snaží od-
klad dětem prosadit rodiče jen pro-
to, aby byli jejich potomci mezi
mladšími spolužáky úspěšnější…

„To je sporné. Na jedné straně jsou
rodiče, kteří se snaží dětem neustále
zametat cestičky,  ovšem fakt je i ten,
že každé dítě je individuální osobnost
a v průběhu krátkého pohovoru při
zápisu ani učitelé neodhalí všechny
schopnosti a možnosti dítěte.

Dané věci by pomohlo, kdyby se
zápisu do prvních tříd účastnily paní
učitelky z mateřských škol, které děti
znají. Právě jejich mínění by mohlo
být při rozhodování o odkladu školní
docházky velmi přínosné. Ovšem
i pak bude záležet hlavně na rodičích.
Ti vždy ponesou největší díl odpo-
vědnosti za výchovu a vzdělání svých
dětí.“

❏ Kvalita vzdělání ovšem závisí
také na kvalitě učitelů, je jich
v Ostravě dostatek?

„Bohužel, ani letos se nebudeme
moci obejít bez pedagogů v důcho-
dovém věku. A stále učí mnoho ne-
kvalifikovaných. Scházejí nám hlav-
ně učitelé jazyků - především ang-
ličtiny. O němčinu není mezi školá-
ky tak velký zájem. Někteří absol-
venti pedagogických fakult se o mís-
to ucházejí až těsně před začátkem
školního roku, většina z nich k nám

však ani cestu nehledá. Raději odjíž-
dějí pracovat do zahraničí nebo na-
stupují do soukromého sektoru.
Tímto stavem by se mělo minister-
stvo školství urychleně zabývat, pro-
tože není dlouhodobě únosné, aby-
chom si personálně vystačili s data-
bází důchodců ochotných pracovat.“

❏ Jistě už nikdo nepochybuje
ani o tom, že se děti neobejdou bez
znalosti práce s počítači. Kdy se os-
travští školáci konečně dočkají no-
vé techniky a běžného přístupu
k internetu?

„Na nedávných pedagogických
dnech jsme byli ujištěni pracovníky
ministerstva školství, že snad ještě
v průběhu tohoto školního roku.

Zatím vše vázne jen na průběhu vý-
běrového řízení. Osobně bych ale
touto cestou chtěla apelovat na všech-
ny ředitele škol, aby nespoléhali pou-
ze na tuto možnost, ale využili i dal-
ších variant, například oslovení fi-
rem, sponzorů, rodičů a podobně.“

❏ Připravujete pro letošní školní
rok nějaký nový projekt?

„Chceme navázat kontakt s Úřa-
dem práce v Ostravě. Máme zájem
zaměstnat absolventy se středoškol-
ským vzděláním v evidenci úřadu
práce jako asistenty nebo referenty na
základních školách.“

❏ V čem by tato spolupráce byla
užitečná?

„Mladí nezaměstnaní lidé by ve
školách získali potřebnou absolvent-
skou praxi a pedagogům se otevře
prostor k individuální práci s integro-
vanými dětmi.

V poslední době stále více přibývá
dětí se specifickými poruchami učení
a nejrůznějšími vadami řeči.“

❏ Ovšem pro děti, o nichž jste se
zmiňovala, existují i specializované
třídy.

„Na základě doporučení pedagogic-
ko - psychologických poraden v minu-
lém školním roce bylo 752 žáků vzdě-
láváno v padesáti devíti specializova-
ných třídách při patnácti základních
školách.“

❏ Možnost volby školy při zápi-
su dětí mají také Romové…

„Romští asistenti se snaží pře-
svědčit rodiny školáků, aby posílaly
děti do přípravných tříd. Letos tam
bude chodit asi sedmdesát dětí, které
si postupně rozšíří slovní zásobu a
získají základní dovednosti školáka,
tak aby jejich potíže při nástupu do
prvních tříd základní školy byly co
nejmenší.“

❏ Co byste na závěr našeho roz-
hovoru  přála pedagogům a jejich
svěřencům na startu nového školní-
ho roku?

„Pedagogům přeji spoustu hod-
ných dětí, vstřícné rodiče i co nejuž-
ší spolupráci školy a rodiny. Dětem
přeji laskavé a trpělivé učitele.“ (š)
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❏ Rozhovor

Nezamûstnaní získají absolventskou praxi

Ilustrační foto: Jiří Urban

Vedoucí odboru školství Mgr. Věra Kuchařová (43) má více než dvacetiletou
praxi ve školství, výchově a vzdělávání dětí se věnovala jako pedagožka v ma-
teřské i základní škole. Je  vdaná, má dvě děti.

Odbor ‰kolství pfiipravuje spolupráci s Úfiadem práce v Ostravû



Letos na jaře byly  podepsány
dohody o partnerských vztazích
a spolupráci mezi Ostravou
a městy Košice a Miskolc. 

Na základě  dohody o vzájemné
spolupráci z ledna 1996 se sou-
časně rozšířily kontakty také
s Katowicemi. „Hlavním důvo-
dem této spolupráce je mimořád-
ně naléhavá potřeba řešit obdobné
sociální a ekonomické problémy
jednotlivých měst s ohledem na
různorodé  oblasti. Jedná se na-
příklad o regeneraci měst, urba-
nismus a strategické plánování,
ale i rozvoj lokálního ekonomic-
kého potenciálu, podpora samo-
správných orgánů, rozvoj kultury,
vzdělanosti, cestovního ruchu
a v neposlední řadě  revitalizace

bývalých průmyslových území,“
řekla Marcela Tomášková, ve-
doucí oddělení využití území
a podpory investic odboru ekono-
mického rozvoje magistrátu.

Dodala, že vzájemná spoluprá-
ce všech čtyř států tzv. Vi-
segrádské čtyřky tvoří v rámci
celkové regenerace a trvale udrži-
telného rozvoje dobrý základ pro
úspěšný vstup Polska, Maďarska,
Slovenska a České republiky do
Evropské unie. Výrazná pomoc se
nabízí přímo ze strany Vi-
segrádského fondu. Mimochodem
dohodu o jeho ustavení podepsali
zástupci vlád těchto států v červ-
nu 2000.

Podle ing. M. Tomáškové patří
k základním problémům vyžadu-

jících pozornost zejména otázky,
které souvisejí s restrukturalizací
těžkého průmyslu. Jinými slovy
se jedná o potřebu řešit opětovné
využití opuštěných průmyslových
ploch - brownfields. 

Už v roce 1997 navázala Ostrava
kontakty s Central European
Linkage Program (CELP), který
podporuje  společnost Heinz En-
dowment z amerického Pitts-
burghu. O rok později bylo ještě při-
zváno  The Brownfields Center of
Carnegie Mellon University (TBC).
Obdobné kontakty navázaly tyto in-
stituce také s Katowicemi, Košicemi
i Miskolcem. 

Přestože ekonomické podmín-
ky Spojených států amerických
a zemí Visegrádské čtyřky jsou
přece jen poněkud odlišné a rov-
něž aplikace konkrétních metod
a přístupů není použitelná v pl-
ném rozsahu, jeví se tato spolu-
práce jako velmi užitečná a pří-
nosná. 

Jak dále uvedla Marcela To-
mášková, v posledních čtyřech
letech se v Ostravě uskutečnilo
hned několik pracovních setkání
a workshopů s mezinárodní účas-
tí, které byly organizovány a ob-
sahově zaměřeny právě na otázky
revitalizace brownfields a na
konkrétní příklady vybraných bý-
valých průmyslových ploch.

V květnu letošního roku byla
prostřednictvím The Brownfields
Center a CELP podepsána  doho-
da o spolupráci mezi statutárním
městem Ostrava a Air&Waste
Management Association. 

Za zásadní posun dopředu  lze
ovšem považovat kontakty mezi
městy zemí Visegrádské čtyřky
a The Brownfields Center, které
vyústily ve společně připravova-
ný projekt s výstižným názvem
Návrat bývalých průmyslových
území do lokálních ekonomik
střední a východní Evropy.

„Tento projekt dává jednoznač-
ně příležitost porozumět celému
komplexu problémů a překážek,
které úzce souvisejí s procesem
hledání optimálních způsobů no-
vého využití městských opuště-
ných ploch, a to při  omezení in-
vestic do příměstské krajiny,“
konstatovala Marcela Tomášková
z odboru ekonomického rozvoje
a připomněla, že první část projek-
tu nazvaná Opening Brownfield
Revitalisation Seminar se uskuteč-
ní v prosinci tohoto roku v našem
městě.  Účast přislíbili odborníci
ze zemí Visegrádské čtyřky,
Ameriky  i západní Evropy.

Účastníci semináře zaměří svou
pozornost  zejména na posílení dlou-
hodobé spolupráce mezi Ostravou,
Katowicemi, Košicemi a Miskolcem
a také  na rozvoj společných řešení
v otázkách brownfields. Projekt
Návrat bývalých průmyslových 
území do lokálních ekonomik
střední a východní Evropy bude
hrazen z prostředků Visegrádského
fondu, nadace Heinz Endowments
z Pittsburghu a pochopitelně z přís-
pěvků partnerských měst. (Maj)
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V prosinci tohoto roku budou odborníci ze zemí Visegrádské ãtyfiky a Pittsburghu jednat na téma revitalizace brownfields

Doãkají se opu‰tûné prÛmyslové plochy nového vyuÏití? 

Brownfields je opuštěná, ne-
činná nebo nevyužívaná  prů-
myslová nebo komerční lokali-
ta, kde další expanzi nebo nový
rozvoj komplikuje skutečná ne-
bo předpokládaná kontaminace
prostředí.

Nejtypičtějšími lokalitami zařazenými do ostravského projektu Brownfields je
území Karoliny a Hrušovské chemické závody.

Zahájení přípravy  II. etapy prů-
myslové zóny o rozloze 62 hektarů
v katastrálním území Mošnov se datu-
je na měsíc červen loňského roku.
Stavební povolení bylo vydáno letos
v dubnu. Výběrové řízení na zhotovi-
tele by mělo být hotovo do konce roku.

Hlavním cílem navrhovaného pro-
jektu je příprava podnikatelské infra-
struktury, tedy takových technických
podmínek  pro investice a zvýšení e-
fektivnosti tohoto prostoru bývalého
vojenského letiště, aby jeho následné
využití vedlo jednoznačně ke tvorbě
nových pracovních míst a povzbuze-
ní hospodářských aktivit celého regi-
onu. 

Podle informací pracovníků odbo-
ru ekonomického rozvoje magistrá-
tu, samotné letiště potřebuje kapacit-
ní napojení nadregionálního charak-

teru včetně propojení se Slovenskem
a Polskem a výrazně musí posílit
podnikatelské aktivity s vazbou na
leteckou nákladní dopravu. Pro re-
konstrukci byly využity bývalé vo-
jenské objekty, které budou uprave-
ny, aby vyhovovaly požadavkům vý-
robním, skladovacím i administrativ-
ním. Počítá se rovněž s rekonstrukcí
komunikací, parkovišť a osvětlení.

V současné době je ukončena pro-
jektová dokumentace, která byla již
předložena ke schválení Delegaci
evropské komise. Mimochodem na
projektu se bude podílet Evropská 
unie prostřednictvím předstrukturál-
ního fondu Phare, a to do výše 73,5
milionu korun. Zahájení stavby je
plánováno na březen 2002, předpo-
kládaný termín ukončení je červen
2003. (m)

Členové rady města souhlasili
na srpnovém jednání s podáním
žádosti na financování II. etapy
technické infrastruktury v průmy-
slové zóně  Hrabová z programu
Phare 2001. 

Tato zóna se nachází poblíž rych-
lostní komunikace z Ostravy směrem
do Frýdku-Místku na rozloze 29 hek-
tarů, z toho dvacet hektarů je již vy-
baveno technickou infrastrukturou.

Na realizaci I. etapy bylo vydáno
samostatné územní rozhodnutí na ja-
ře loňského roku. V současné době
je tato akce za 16,5 mil. Kč dokon-

čována  a probíhají kolaudační  říze-
ní.  Druhá etapa je ve stadiu územní-
ho řízení a řeší zejména definitivní
svod dešťových vod do navržených
suchých  poldrů a jejich prostřednic-
tvím řízeným odtokem do povrcho-
vých vodotečí. Zároveň řeší doprav-
ní napojení území v prostoru jižní
části území, a to prodloužením ulice
Obchodní na ulici Nebeského, a pro-
dloužením technických sítí do jižní-
ho sektoru zóny.

V závěru měsíce června tohoto ro-
ku bylo podepsáno finanční memo-
randum pro Phare 2001. (m)

V Mo‰novû se zaãne 
stavût pfií‰tí rok na jafie

PrÛmyslová zóna Hrabová

Žádost města Ostravy je schválena podle následujícího modelu:

Phare 2001 2,0 mil. EUR
Státní dotace  (ministerstvo pro místní rozvoj) 1,0 mil. EUR
Město Ostrava 0,5 mil. EUR

C E L K E M 3,5 mil. EUR



V srpnovém vydání  Ostravské
radnice jsme zveřejnili článek
s titulkem Svinovské nádraží 
čeká rozsáhlá rekonstrukce,
v němž je popisován   záměr měs-
ta realizovat mimo jiné přístavbu
staniční budovy. Na našem re-
dakčním stole se záhy objevilo
několik reakcí - kladných, ale
i záporných. Všichni pisatelé se
však přimlouvají za jediné, in-
formovat pravidelně o jednáních
a veškerých přípravných krocích
směřujících k celkové opravě svi-
novského nádraží i přednádraží.

Například naši čtenáři V. Válek
a R. Jahn  ve svém dopise píší: 
„Jelikož se tato záležitost bytostně
dotýká  statisíců občanů, chceme
vám připomenout, že první a zá-
kladní podmínkou fungování vel-
kých nádraží ve velkých městech je
těsná návaznost na nejvíc kapacitní
druh městské hromadné dopravy.
V případě Ostravy je to tramvaj.
Když projdete města na celém svě-
tě, nenajdete jediné, ve kterém by
byla vzdálenost od vlaku ze strate-
gicky nejvýznamnějšího nádraží

k nejbližší zastávce MHD tak dlou-
há jako v případě Ostravy, kde je to
více než 600 m. V takovém případě
ztrácí nádraží smysl docela.
Nemluvě o tom, jaká je to vizitka
Ostravy!“

Dále se domnívají, že navrhova-
ným řešením je podporován růst
automobilismu, a proto odmítají
zavedení kyvadlové autobusové
dopravy od odbavovací budovy
k tramvajím. Autobusová doprava
by podle obou pisatelů nepostačo-
vala nejen kapacitně, ale ještě by
komplikovala cestu dalším přestu-
pem. A tak se ptají, zda skutečně
lze nazvat svinovské nádraží
Hlavním nádražím města Ostravy.

Pro odpověď jsme si zašli přímo
za primátorem města Čestmírem
Vlčkem, který vylučuje v případě
chystané rekonstrukce a úprav svi-
novského nádraží, že by bylo jak-
koli opomíjeno řešení dopravní ob-
služnosti tohoto prostoru prostřed-
ky městské hromadné dopravy.
„Návrh konkrétního řešení bude
předložen ke schválení zastupitel-
stvu města dne 26. září tohoto roku.

Bohužel nestavíme na zelené louce
a nedokážeme tedy realizovat úplně
ideální provozní vazby. Musíme
jednoduše vycházet z reálné situace
existující v této části města a se
všemi dostupnými technickými
prostředky, a s vynaložením ro-
zumných nákladů se snažit o dosa-
žení co možná nejlepšího výsledku,
a to jak po stránce architektonicko-
urbanistické, tak dopravní,“  uvedl
primátor města Čestmír Vlček.
Dodal, že cestující by měli dostat
k dispozici  současně s dokončením

stavby II. železničního koridoru,
v rámci kterého budou vybudována
nová zastřešená nástupiště a dva
mimoúrovňové přístupy k nim, také
rekonstruovanou historickou budo-
vu nádraží, upravené okolí a fungu-
jící zastávky městské hromadné do-
pravy v jeho blízkosti. V každém
případě  je  k zajištění a přípravě
této akce přistupováno ze strany
města mimořádně odpovědně
a pečlivě, aby byly  dodrženy a za-
chovány veškeré technické i este-
tické atributy 21. století.    (M)

O v republice vůbec první zastřeše-
ný zimní stadion, ze kterého zůstala už
jen zchátralá ruina, byl ještě nedávno
zájem ze strany společnosti Ar-
chitektbüro Peter Waldvogel & Partner
s. r. o., Praha  s německým zastoupe-
ním. 

Smlouva mezi městem Ostrava
a tímto kupcem byla uzavřena  23.
března 2000. V ní je konstatováno, že
společnost  zamýšlí nejdříve zdevasto-
vaný objekt zimního stadionu Josefa
Kotase demolovat a na uvolněném 
území vystavět  multikino s restaurač-
ními  provozy a hernou bowlingu.
Z velkorysého záměru však nakonec
sešlo. V prosinci minulého roku  bylo
vydáno územní rozhodnutí, proti če-
muž se ovšem odvolali spoluvlastníci
jedné z částí pozemku.

Krajský úřad  Moravskoslezského
kraje (odvolací orgán)  napadené roz-
hodnutí magistrátu dne 31. 7. 2001

s definitivní platností zamítl. Nicméně
už v květnu  letošního roku  byl městu
doručen  dopis obsahující informaci
o odstoupení společnosti Architekt-
büro Peter Waldvogel & Partner 
s.r.o., od kupní smlouvy s tím, že firma
již nemá zájem  svůj projekt  realizovat.

„Rada města v srpnu 2001 odmítla
veškeré důvody, které společnost 
uvedla a souhlasila se zahájením jed-
nání o podmínkách  dohody ve věci 
ukončení kupní smlouvy. Důvodem
tohoto rozhodnutí je především  ta
skutečnost, že po nezbytné demolici
torza zimního stadionu, může město
nabídnout tuto lokalitu  jinému inves-
torovi k smysluplnému využití,“ řekl
primátor města Ostravy Čestmír Vlček
a dodal, že pokud nedojde v nejbliž-
ších týdnech k vzájemné dohodě,  bu-
de muset o platnosti  smlouvy, respek-
tive o jejím  vypovězení, rozhodnout
soud. (M)  

Živnostenský úřad magistrátu zjiš-
ťuje v současné době v rámci  kontrol-
ní činnosti mimo jiné také to, zda má
podnikatel označeno místo podnikání,
pokud není adresa místa podnikání to-
tožná s adresou bydliště, identifikač-
ním  číslem (IČO) a názvem podnika-
jícího subjektu (např. Jan Novák). 

„Musí takto zajistit přijímání veš-
kerých písemností. Nezřídka se totiž
setkáváme s tím, že  doručovatelé ne-
mají prakticky kam vhodit dopis. Tito
podnikatelé  buď poštovní schránky
vůbec nemají, nebo nejsou označeny.
Adresát je tedy neznámý a naše výzvy
se vracejí automaticky zpět bez ode-
zvy,“ oprávněně si stěžuje vedoucí
živnostenského úřadu Jarmila
Weczerková. Následuje tedy kontrola.
A za porušení zákona může být ulože-
na pokuta až do výše 100 tisíc ko-
run.Tento problém  provází převážně

činnost  podnikatelů - cizinců, hlavně
pak těch, kteří žijí v ubytovacích zaří-
zeních nebo přímo u svých příbuz-
ných.

Ing. J. Weczerková  dále upozorni-
la na poslední vládní nařízení č. 209.
V něm je stanoven seznam živností,
jejichž  výkon  je podnikatel povinen
zajistit pouze fyzickými osobami, kte-
ré  musí splňovat  odbornou způsobi-
lost  přesně uvedenou v nařízení vlá-
dy, platném od 1. října letošního roku.
Po tomto datu se noví podnikatelé
musí řídit již  těmito ustanoveními,
stávající živnostníci  mají tři roky čas,
aby  uvedli veškeré náležitosti do sou-
ladu s nařízením vlády  č. 209.

Zatím se jedná o následující živ-
nosti: kosmetické služby, pedikúra
a manikúra, průvodcovská  činnost
(horská, tělovýchovná a v oblasti 
cestovního ruchu), poskytování tělo-
výchovných služeb, vodní záchranář-
ská služba, provozování solárií, péče
o dítě do 3 let věku v denním režimu,
obchod se zvířaty určenými pro zá-
jmové chovy a činnosti, při kterých je
porušována integrita lidské kůže (te-
tování, pearcing). (Maj)  
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❏ Podnikání

Zastupitelé budou jednat
o svinovském nádraÏí

Konto  na podporu útulku má nové ãíslo

Multikino místo zimního 
stadionu nebude

Město Ostrava zřídilo v září roku
1999  konto na podporu  a financování
činnosti třebovického útulku. V závěru
měsíce srpna na něm byla evidována
částka téměř 72 500 korun, za což patří
všem dárcům velký dík. 

Jelikož dochází ke slučování ban-
kovních domů Bank Austria Cre-
ditanstalt Czech, a. s., a Hypo Vereins-

bank CZ, a. s., mění se od 1. října 2001
číslo  účtu na 2101020042/2700, kam
lze peníze posílat. 

Platby přicházející  po tomto datu  ve
prospěch původního čísla konta
(2101028001/3800) budou bankou auto-
maticky a bez jakýchkoliv časových pro-
dlev přesměrovány do konce letošního
roku ve prospěch nového konta. (m)

NEP¤EHLÉDNùTE !
Od 21. 8. 2001 je v provozu na území města Ostravy pouze jeden 

obecní živnostenský úřad  pro živnosti  volné, a to v budově Nové rad-
nice v kancelářích úřadu městského obvodu Moravská Ostrava -
Přívoz (1. poschodí, levé křídlo).

Kontaktní osoby a tel. čísla:
Ing. František Indra, tel. č. 628 22 26 nebo 613 83 16, č. dveří 132
Ing. Sylva Dvořáková, tel. č. 628 20 20, č. dveří 129a
Jarmila Berková, tel. č. 628 30 76, č. dveří 114a.

Adresát je skuteãnû
neznám˘?



Ostravská zoologická zahrada
slaví v letošním roce  50 let své-
ho trvání. V říjnovém vydání
Ostravské radnice se stane toto
nesporně velmi významné jubile-
um ústředním tématem měsíce.
Nicméně na začátku nového
školního roku bychom rádi při-
pomněli některé z nedávno kona-
ných akcí, které se setkaly se
značným zájmem veřejnosti. 

„V posledních prázdninových
dnech jsme zaznamenali vyso-
kou návštěvnost, ostatně jako po
oba volné měsíce. Poslední srp-
nový týden patřil tradiční Letní
škole mladých biologů. Děti se
seznámily s problematikou cho-
vu vzácných  a ohrožených dru-
hů zvířat a za asistence odbor-
ných pracovníků  a chovatelů na-
hlédly i do zákulisí zoologické

zahrady. Kromě toho jsme 1. zá-
ří na rozloučenou s prázdninami
umožnili všem dětem mladším
15 let  volný vstup,“ řekl ředitel
zoo Josef Stehlík.  

Také senioři se letos dočkají
volného vstupu. Bude to 15. září
2001, kdy se uskuteční ve
Stromovce  Den seniorů. Při-
pravena je pro ně  prohlídka za-
hrady s průvodcem, promítání
filmů z historie i současnosti
zoo. Sraz všech zájemců je na-
plánován na 14. hodinu před vý-
během plameňáků hned u vstup-
ní brány.

Ředitel J. Stehlík  ale zve do
zoologické zahrady všechny
Ostravany. Konec léta je prý to-
tiž mimořádně vhodným obdo-
bím pro prohlídku. S poklesem
denních teplot stoupá aktivita

většiny chovaných zvířat, o le-
tošních mláďatech nemluvě.  

V těchto dnech je nesporně
hlavní atrakcí zoo  mládě žirafy
Rotschildovy, která se narodila
17. srpna 2001. Zatím malá krasa-
vice čeká na svého sponzora
a jméno, které by mělo  začínat
písmenem „I“. Početné přírůstky
byly zaznamenány ovšem také
v pavilonu opic. Pozoruhodná
jsou zejména trojčata lemura vari
a dvojčata  lemura katy. Po šesti-
leté  přestávce se konečně podaři-
lo v Ostravě odchovat mládě koč-
kodana Dianina a hlavně na malé
návštěvníky se těší dvě šimpanzí
slečny Zira a Bambari.

Zoo Ostrava bude mít v září
a říjnu otevřeno denně od 8 do
18 hodin. Pokladny a pavilony se
uzavírají o hodinu dříve. (m)

Výstavba nájemních bytů pokračuje
na území města Ostravy bez výraznější-
ho omezení. Ročně je postaveno okolo
stovky nových bytů. Investičně tyto ak-
ce zabezpečuje samotné město. Po je-
jich dokončení zůstanou v jeho majetku
následujících dvacet let, protože byla
použita státní dotace ve výši 320 tisíc
korun na jednu bytovou jednotku.
V průměru 800 tisíc korun na byt je  
uvolněno přímo  z městského rozpočtu. 

„Režim nájmu v těchto bytech je pl-
ně v kompetenci členů zastupitelstva.
Ovšem zdaleka se nejedná o klasické
nájemní byty, ale nájemníci přispívají
z vlastní kapsy na budoucí koupi bytu,
a to právě po uplynutí dvaceti let,“ vy-

světlila Regina Kuchtová, vedoucí by-
tového oddělení odboru dopravy a ko-
munálních služeb magistrátu. Za jeden
metr čtvereční užitkové plochy bytu za-
platí nájemník jednorázově 8 800 ko-
run, za lodžii či balkon to je 3 500 Kč,
1 m2 zimní zahrady představuje částku
5000 Kč a za metr čtvereční 
užitkové plochy komory  dá nový oby-
vatel bytu 6000 Kč.

V současné době je rozestavěno 65
bytů v Bělském lese. Třicet z nich bu-
de dokončeno ještě v letošním roce, 
ostatní v první polovině roku 2002. Za
přispění prostředků ze státního rozpo-
čtu - ostatně město Ostrava vlastně bez
této finanční injekce dnes byty nestaví

ani neopravuje - byla zahájena rekon-
strukce  dalších 54 bytových jednotek
v bývalých objektech ubytovny na
Kubínově ulici. Čtyřiadvacet bytů již

bylo opraveno v průběhu roku 2000,
dalších 14  o prázdninách zkolaudova-
ných jednotek čeká na nové nájemní-
ky. V obvodu Ostrava-Jih  probíhá

rozsáhlá rekonstrukce  Jubilejní kolo-
nie. Dokončeno bylo 50 bytových jed-
notek v ulici Zapletalově ve Slezské
Ostravě, kde bylo použito vůbec popr-
vé modelu financování pomocí státní
dotace, spoluúčasti města Ostravy
a bytového družstva (SBD Nová huť).
Připravena je rovněž  výstavba  24 ná-
jemních bytů na ulici Baarově v Ma-
riánských Horách a Hulvákách. 
Jak uvedla Regina Kuchtová, tato  ak-
ce bude zahájena na podzim tohoto 
roku. Rada města rozhodla o tom, že
byty budou čistě nájemní a investice
vložené do jejich realizace se vrátí for-
mou nájemného v průběhu příštích 26
let. (Maj)  
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Îirafa ãeká na ‰tûdrého sponzora

Nájemník pfiispívá z vlastní kapsy na koupi bytu

dají ukládat do chrá-
niček, ale toto řešení
je při délce ostrav-
ských stezek příliš
nákladné.

Ing. Martin Krejčí
je však přesvědčen,
že v Ostravě existuje
řada možností pro
bruslaře, skateboar-
disty i koloběžkáře
v podobě  cyklistic-
kých tras vybudova-
ných z kvalitní živice. 

„Nacházejí se hlav-
ně v okrajových čás-
tech města. Krásný 
úsek s rovným povr-
hem je veden ulicí
Domovskou v Hra-
bové, kde lze v pod-
chodu ulice Šídlovec-
ké najet na společnou
stezku pro chodce

a cyklisty a pokračovat směrem ke
Ščučí, což je zhruba dva kilometry
dlouhá trasa. Podél ulice Průběžné

v Porubě je nově otevřena cyklis-
tická stezka včetně odbočky, která
vede podél ulice 17. listopadu až
do Martinova. Takže příležitosti
pro  bruslaře bych nehodnotil a ne-
viděl jako  beznadějné,“ říká
Martin Krejčí.

Potvrzuje, že v centru města sku-
tečně zatím existuje jen trasa  ve-
doucí po nábřeží řeky Ostravice
v Komenského sadech. Bohužel už
nestačí kapacitně, navíc ji  zcela o-
vládli pejskaři a chodci. Když se
stezka budovala, vytěsnila cyklisty,
aby nikomu nevadili a nepřekáželi,
až k řece. 

Jenže Ostravice  přestala být ča-
sem stokou a začala postupně získá-
vat na zajímavosti. A jak přiznávají
cyklisté, bruslaři, pejskaři i ti, kteří
se jen v těchto místech rádi prochá-
zejí, někdy je to velmi obtížné
vměstnat se všichni na úzkou cyklis-
tickou stezku. 

V každém ohledu vždy ale záleží
na míře vzájemné tolerance a vstříc-
nosti. (Maj)

Město Ostrava už několik let 
úspěšně využívá dotací ze státního
rozpočtu na výstavbu nových ná-
jemních bytů. Ročně jich realizuje
v průměru kolem jednoho sta.

Cyklistické stezky a téměř
všechna volná prostranství, po-
kud to jejich terén alespoň tro-
chu umožňuje, využívají mno-
hem častěji  a s větší  intenzitou
kromě cyklistů i vyznavači rych-
lých a stále oblíbenějších koleč-
kových bruslí. Jenže právě  těm
na území Ostravy pšenka zrovna
nekvete už proto, že ne všude je
jim umožněn přístup.

„Při budování cyklistických ste-
zek a tras máme zájem zformovat
určité interní předpisy, které by
vymezily mantinely pro cyklisty
a zároveň kolečkáře,“ říká  Martin
Krejčí ze společnosti UDIMO.

Šířkové parametry takové stez-
ky jsou totožné pro cyklisty i jezd-
ce na kolečkových bruslích, ale
problémem je povrch. Na západ
od našich  hranic se běžně budují
stezky z asfaltu, kdežto u nás dá-
váme přednost zámkové dlažbě. 

Pod cyklistickou stezkou je to-
tiž  zpravidla vedena inženýrská
síť, proto  je tento povrch z důvo-

du případných havárií a snazšího
přístupu k nim nejideálnější.
Samozřejmě lze namítat, že sítě se

Bruslafii jednoznaãnû vyhledávají rovné povrchy

Ilustrační  foto



Náměstek primátora Ivan Knižátko
předal počátkem září šestapadesáti u-
čitelkám základních a mateřských
škol certifikáty za celoroční vzdělává-
ní v ekologické výchově. Tito ostrav-
ští pedagogové jsou mezi dvěma stov-
kami učitelů Moravskoslezského
a Pardubického kraje účastnících se
akcí „učitelských klubů“.

Systém učitelských klubů, které
Vita připravuje už od roku 1993, je
v České republice ojedinělý. Stal se
inspirací pro ostatní vzdělávací cent-
ra. Vita je nositelem akreditace
MŠMT pro další vzdělávání pedago-
gů. V desetidílných cyklech seminářů

věnovaných otázkám životního pro-
středí se učitelé setkali nejen s prak-
tickými náměty a novinkami v oboru,
ale mohli diskutovat také s mnohými
osobnostmi.

Jak nám potvrdila Věra Jakubková
z Vity, pro „učitelské kluby“ je důle-
žitá právě diskuse, neformální atmo-
sféra a vzájemná výměna zkušeností.
Letos se učitelé z klubů stali iniciáto-
ry přírodovědné soutěže pro děti
z mateřských škol s názvem Cestička
k přírodě a autory metodického sbor-
níku. Ten bude k dispozici pedago-
gům i veřejnosti na přelomu října 
a listopadu. (rk)

114/1992 Sb.), lze například v odů-
vodněných případech požádat o do-
tace ze Státního fondu ŽP -
Programu péče o životní prostředí
a ministerstvo životního prostředí
z programu péče o krajinu.
Informace o těchto možnostech po-
skytne ing. Eva Mračanská z Agen-
tury ochrany přírody a krajiny Čes-

ké republiky, středisko Ostrava,
Trocnovská 2, telefon 613 36 73 -
74. Samotné ošetření památných

stromů musí být podle zákona pro-
váděno se souhlasem odboru život-
ního prostředí MMO. (š)

Při pohledu z radniční věže na
obytnou a průmyslovou zástavbu
topící se v zeleni si mnohý z turis-
tů i obyvatel Ostravy jistě 
opraví názor na vzhled města.
Ostrava zdaleka není jen šedá
a neosobní. 

Přestože v současné době pokrý-
vají lesy jen deset procent území
města, rozlohu ozeleněných ploch
podstatně zvyšují porosty na neles-
ních pozemcích. 

Mezi nimi je i osmadvacet pa-
mátných stromů, jejichž stav je
pravidelně kontrolován odborníky.
Ing. Zuzany Šenkové z oddělení 
ochrany přírody odboru životního
prostředí Magistrátu města
Ostravy jsme se zeptali, jaká krité-
ria musí splňovat strom, aby ho
bylo možné zařadit mezi ty památ-
né:

„To je různé. Vždy však musí být
něčím mimořádný. Například vě-
kem, velikostí, historicky, ale třeba
i druhově. Může růst ve zvláštní
skupině či ve stromořadí. Stromy
jsou vyhlašovány na základě terén-
ního šetření, odborného posudku
a provedeného správního řízení.“

Návrh na zpracování posudku
a zahájení správního řízení přitom
může podat kdokoliv, tedy nejen
vlastník. Naposledy oddělení o-
chrany přírody navštívil s tímto zá-
měrem student, kterého zaujal
strom v Nové Vsi.

Přestože je péče o památné stro-
my především povinností vlastníka
(viz ustanovení 7 odst. 2 zákona č.
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MÛÏete poÏádat o „titulování“ vzácného stromu

Námûstek podûkoval uãitelÛm

PomÛÏe si pfiíroda sama?
Přestože se opět v naší redakci množí dotazy čtenářů obávajících se o osud

stromů napadených klíněnkou jírovcovou, situace ve městě není tak vážná, jak
by se mohlo z laického pohledu zdát. „Apelujeme na jednotlivé městské ob-
vody, aby nezanedbávaly shrabování listí, ale to je tak jediné, co pro stromy
můžeme udělat. Zatím z dosud provedených odborných výzkumů vyplývá, že
pomáhá také vydatná zálivka a přihnojování. Naopak chemické ošetřování
stromů v městských aglomeracích není vhodné. Vědci se shodují v názoru, že
také s tímto škůdcem by se postupně měla příroda vyrovnat,“ řekla vedoucí
oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí MMO Vlasta Pipková.
Zároveň nám potvrdila informaci, že v Ostravě nebyl dosud zaznamenán žád-
ný případ úhynu stromu pouze z důvodu přítomnosti klíněnky. (š)

Den zvífiat
Občanské sdružení Vita zve děti

a dospělé na Den zvířat, který v rámci
svého komunitního programu pořádá
ve čtvrtek 13. září od 15.30 do 17.30
v parku na Fifejdách, poblíž lékárny
Arnika v Lechowiczově ulici. Pro ná-
vštěvníky zábavného odpoledne jsou
připraveny ukázky práce sokolníků
a kynologů, děti se budou moci zdarma
povozit na koních, vyzkoušet si své
znalosti v testech, naučí se stloukat
budky pro sýkorky, a pokud si nevědí
rady s chovem některého z domácích
zvířat, poradí jim veterinář.

Program podpořil Úmob Moravská
Ostrava a Přívoz a Nadace Open Society
Fund Praha. (rk)

Nejzajímavûj‰í památné
stromy na území mûsta

Stářím: lípa u vstupu na hřbitov
v Nové Vsi, ul. U Hrůbků (obvod
kmene 650 cm)
lípa na Podborčí, Slezská Ostrava

Druhově: metasekvoje - na
Nerudově náměstí v Porubě
stříhanolistý buk lesní v Tře-
bovickém parku

Velikostí: javor stříbrný v zahra-
dě MŠ v ul. Blahoslavova (obvod
kmene 650 cm)
Lokalita s největším množstvím
památných stromů - Tře-
bovický park

Vlevo liliovník tulipánokvětý v třebovickém parku, vpravo javor stříbrný v zahradě MŠ v ul. Blahoslavova. 



8 Ostravská radnice záfií 2001

Zaãínají 
koncertem

DIVADLO NA PRAHU NOVÉ SEZÓNY
Operní koncert v Divadle Antonína

Dvořáka v neděli 9. září v 19 hodin
symbolicky zahájí divadelní sezónu
2001/2002. Pod vedením dirigenta
Jiřího Pinkase se divákům představí
Eva Dřízgová-Jirušová, Jan Markvart,
Miloslav Podskalský, Jiří Halama
a orchestr i sbor opery Národního di-
vadla moravskoslezského. U příleži-
tosti tohoto slavnostního večera budou
už tradičně uděleny Ceny Národního
divadla moravskoslezského: Cena se-
niorů, Cena mladých talentů, Cena za
umění a možná i Zvláštní ocenění, kte-
ré udělují ředitel, vedoucí pracovníci
NDM a šéfové uměleckých souborů.

Vstupenky jsou
v pfiedprodeji
Ti, co si nestačili zajistit vstupenky

pomocí předplatného, mají ještě šanci
koupit si lístek v celotýdenním ú-
středním předprodeji. Také tuto sezó-
nu je otevřen v pondělí od 13 do 17
hodin, od úterý do pátku od 9 do 13
a od 13.30 do 17 hodin a v sobotu od
9 do 12 hodin. V předprodeji jsou
k dispozici také vstupenky na veřejné
generálky. Ty se prodávají jeden den
před konáním představení, tedy zpra-
vidla ve čtvrtek. Bližší informace zís-
káte na tel. čísle 611 48 40.

„Nová sezóna Národního diva-
dla moravskoslezského začíná no-
vě,“ tvrdí ředitel NDM Luděk
Golat. 

„Divadelní rok zahajujeme v nob-
lesně zrekonstruovaném Divadle
Antonína Dvořáka a myslím si, že
tady je třeba ještě jednou poděkovat
všem představitelům města, kteří
nalezli odvahu se do rekonstrukce
pustit i těm, co se tohoto úkolu
v rámci svých profesí výtečně zhos-
tili. Znamená to pro nás obrovskou
radost, že se můžeme s diváky se-
tkávat v překrásných prostorách, ale
zároveň i velký závazek,“ říká L.
Golat

Proto možná diváky potěší, že má
počátkem září premiéru nová studio-
vá scéna uvedením hry Portugálie
maďarského dramatika Zoltána
Egressyho, na níž se členy činohry
spolupracoval hostující režisér
Michal Lang. Spolu s ním se na in-
scenaci dramaturgicky podílel
Marek Pivovar.

„Novou tradici bychom chtěli za-
vést také v souvislosti s koncerty ve
foyeru NDM. Diváci si v předcháze-
jící sezóně chválili malé koncerty
před premiérami. Nyní chceme, aby
tyto koncerty byly také pěvecké.
Otevřeme jim tedy foyer i zkušebny
hudebníků. Pokud bych měl naše stá-
lé příznivce i náhodné návštěvníky
pozvat na některé z představení, by-
lo by to velmi obtížné. Přestože nás
v této sezóně čeká šestnáct premiér,

Nezaháleli
ani o prázdninách

Byť je označován červenec a sr-
pen, mimo jiné, také přívlastkem di-
vadelní prázdniny, ostravští umělci
ani tentokrát během letních měsíců
nezaháleli. Ve svém osobním volnu
hostovali v řadě představení pod ši-
rým nebem po celé republice i v za-
hraničí.

Domovskou scénu reprezentovali
na 43. ročníku Mezinárodního oper-
ního festivalu s názvem Smetanova
Litomyšl. Festival totiž letos uzaví-
ralo nastudování Prodané nevěsty
právě v podání operního souboru
Národního divadla moravskoslez-
ského.

Jak nám potvrdil ředitel divadla
L. Golat, představení sklidilo obrov-
ský úspěch a dočkalo se dokonce od
nadšených diváků potlesku vestoje.
Své vděčné publikum si však během
prázdnin nalezlo také představení
Turandot inscenované v areálu zří-
ceniny hradu v rakouském Garsu
i představení Brundibára na
Hukvaldech v podání členů hudeb-
ně-dramatického studia.

Klobouk dolÛ pfied nad‰ením!
Kromě profesionálních divadelníků se na novou sezónu v Ostravě připravuje také patrně zdejší nejstarší ochot-

nický soubor… I když se soubor ochotnického divadla U lípy pyšní průměrným věkem třiceti let, naleznete v řa-
dách osmadvaceti amatérských herců šestnáctileté nadšence i vitální šedesátníky. Ti všichni žijí divadlem. Bez je-
jich entuziasmu a obdivuhodného optimismu by snad soubor už ani nemohl existovat. Divadlo totiž zatím přežívá
bez jakýchkoliv dotací. Kulisy si ochotníci z Hrabové vyrábějí svépomocí, sál jim dvakrát týdně půjčuje místní „o-
svícený“ hostinský, kostýmy si musí zajistit každý sám. Bohužel jen na tolik potřebnou zvukovou aparaturu zatím
peníze nejsou a i sponzor ochotný podporovat ochotníky je, zdá se, v nedohlednu.

Nebo snad ne? Pokud chcete strávit příjemný večer na představení ochotnického divadla, můžete se v nové se-
zóně těšit na oblíbené kusy již nastudovaných, zásadně českých veseloher, ale i na podzimní premiéru. Satirickou
komedii o známém pražském katovi totiž napsal jeden z mladých talentovaných členů souboru Michal Weber (32).

Na závěr zbývá jen dodat, že ochotnický soubor divadla U lípy pokračuje ve více než padesátileté tradici ama-
térského divadla bývalého Závodního klubu Dolu Jeremenko. O tom, zda svým předchůdcům dělají čest je zbyteč-
né přemýšlet. Nadšení hrabovských ochotníků totiž jednoznačně zaslouží obdiv a „potlesk vestoje“.

Na fotografii vlevo J. Kubánek, zakládající člen souboru, vpravo účinkující ve hře Chudák manžel.

nepřísluší mi, jako řediteli divadla, 
abych některé z představení čtyř sou-
borů vyzdvihl nad jiné. To musí udě-
lat divák sám,“ míní L. Golat. 

Na otázku, si přát na prahu nové
sezóny odpověděl: „Snad aby se
každému splnilo jedno a třeba i dvě
tajná přání, ale především zdraví, 
abychom se nemuseli setkávat při
tak smutných událostech, jako bylo
v polovině prázdnin rozloučení
s mistrem Vladimírem Brázdou.“ 

Všem divadelním příznivcům
připomínáme, že také letos si mo-
hou v ústředním divadelním před-
prodeji koupit Ročenku NDM, shr-
nující sezónu 2000/2001. Na-
leznou v ní nejen přehled všech
premiér a inscenací, ale i aktuální
seznam členů souborů divadla, fo-
tografie ze zkoušek i premiér, pře-
hled výstav v Galerii Opera
a zhodnocení uplynulé sezóny
z pohledu ředitele.

Ilustrační  foto: archiv

❏ Téma



Statutární město Ostrava udělilo
tříletý grant Divadelní společnosti
Petra Bezruče s tím, že ve svých pod-
mínkách určilo, aby se divadlo věno-
valo především mladým lidem.
Uměleckého vedoucího souboru
Janusze Klimszu jsme požádali 
o představení svých záměrů v nad-
cházející sezóně:

„V prvé řadě bych chtěl poděkovat
Michalu Przebindovi, který udělal pro
divadlo kus práce v době, kdy jeho
budoucnost a rozvoj  byl ohraničený
vždy roční lhůtou a ekonomickou ne-
jistotou. Vytvářet dramaturgický plán
v takové situaci a dosáhnout stále vy-
prodaného hlediště je obdivuhodné.

Pokud se týká mých záměrů, chtěl
bych dosáhnout kontinuálního proce-
su, během něhož dojde k jistému po-
sunu dramaturgie. Měla by být mno-
hem více provokativní, dát prostor
k úvahám a mimoslovní diskuzi her-
ců s diváky.“ Divadelníci však chtějí
zachovat určitý styl, kterým si soubor
získal své diváky. Klimsza proto o-
slovil mladé režiséry - třeba Ondreje
Spišáka, od nichž si hodně slibuje.
„Byl bych také rád, kdyby se podaři-
lo doplnit soubor o nejmladší herec-
kou generaci, která by vytvořila hrdi-
ny, s nimiž by se mohli diváci snáze
ztotožňovat.“ 

Jak dále vysvětlil, hlavním téma-
tem pro nadcházející sezónu bude
místo mladého člověka ve společnos-

ti a problémy, které řeší. „Konkrétně
se to týká představení Skleněný zvě-
řinec Tennesse Williamse, Ústa
Micka Jaggera Poláka D. No-
wakowského. Je to velmi zvláštní
hra, v níž neschází humor, lidské tep-
lo a náměty k přemýšlení. Provokovat
diváky bude jistě i naše Mladá garda
v letech jungle autorů Alexandra
Fadějeva a Viktora Jerofejeva.“ Vždy
však, podle něj, půjde o to, aby se pro
naše diváky stalo divadlo místem,
kde se chodí na tribunu, porvat se
o názor, o věc, kde o něco jde a kde je
možné i s lecčím nesouhlasit.

„Hercům bych v nové sezóně přál,
aby se potkávali s tvůrčími režiséry
a vnímavými diváky, kteří jim po-
skytnou zadostiučinění z toho, že je-
jich práce má smysl,“ vzkázal 
J. Klimsza.

Protože už zmíněné tituly i názo-
ry uměleckého šéfa dávají tušit, že
také letos bude u Bezručů vyprodá-
no, připomínáme možnost předplat-
ného. Zajistit si ho lze každý všední
den od 9 do 18 hodin v recepci diva-
dla. Vybrat si můžete hned z několi-
ka možností - studentské 230 Kč, na
pět titulů za 390 Kč, klasické premi-
érové za 690 Kč (pět titulů), nebo
speciální nabídku pěti kupónů za 
290 Kč, ke kterým je možné přikou-
pit další vstupenku. Bližší informa-
ce získají zájemci na telefonu 
661 83 63-4.

povědomí našich příznivců jako di-
vadlo, v němž si z repertoáru nalez-
nou to své snad všechny generace,
že se k nám malí a velcí diváci nau-
čili chodit i bez předplatného,“ říká
ředitelka J. Hájková.

„Pokud bych měla pozvat na ně-
které z našich představení, mohla
bych namátkou vzpomenout Trumfa,
nově připravovaný Sen noci svato-
jánské a v předvánočním čase už v
jedenácté sezóně Půjdem spolu do
Betléma. To však nebude náš jediný

sváteční dárek. Letos - a víc nepro-
zradím - chceme překvapit adventní-
mi nedělemi. Co se pod tímto pra-
covním názvem skrývá se přijďte po-
dívat.

Jak je vidět, také letošní sezóna
bude pro nás velmi náročná. Přála
bych tedy svému divadlu a hercům
stále plný sál. A divákům, aby je ni-
kdy žádné naše představení nene-
chalo lhostejnými,“ dodala.

Dvoustranu připravila
Šárka Honová

Na sklonku prázdnin jsme už
v plné práci zastihli umělce i tech-
nické pracovníky ostravského
Divadla loutek.

Čekají je totiž nejen premiéry
i tradiční repertoár, ale v době od 1.
do 6. října především další ročník
Mezinárodního loutkářského festi-
valu Spectaculo Interesse, který
svým grantem pravidelně podporuje
město Ostrava. 

Jak nám prozradila ředitelka diva-
dla Jarmila Hájková, letos se ctitelé
loutek budou mít opravdu na co tě-
šit. Přijedou totiž hosté z evropských
zemí, z exotického Japonska a jižní
Koreje. Během festivalu milovníky
divadla jistě upoutá netradiční ve-
černí představení francouzského
souboru BEGAT na Masarykově ná-
městí, provázeného zvláštními svě-
telnými efekty. Těšit se ovšem mů-
žeme také na umění japonského hos-
ta se hrou pro jednoho herce i na o-
statní festivalová představení, která
budou k vidění jak v Divadle loutek,
tak v pavilonu A na Černé louce.

Ovšem není to jen mezinárodní
festival, který do ostravského
Divadla loutek láká každoročně ko-
lem devadesáti tisíc diváků z celé
severní Moravy.

„Jsme rádi, že jsme vstoupili do

„Přeji svému divadlu, aby se ko-
nečně po všech těch letech, co od ro-
ku 1993 bojovalo o svou existenci,
dočkalo důstojného stánku. Jsem
přesvědčena, že si to zaslouží herci
i diváci, takže nyní už záleží jen na
zastupitelstvu, zda dají našemu pro-
jektu zelenou,“ prozradila nám bez
rozmýšlení své největší přání ředi-
telka Arény Renáta Huserová.

Jak jsme se dozvěděli, Aréna také
letos připravila řadu zajímavých
představení pro mládež i pro své
věrné obecenstvo středního věku.
Připraveno je několik inscenací pro
předplatitele s bonusem opravňují-
cím k návštěvě vybraného předsta-
vení. Pravděpodobně divácky velmi
úspěšné bude nastudování hry
„Neználek podle Stanislavského“
Nikolaje Nosova. S pořízením před-
platného není proto radno dlouho o-
tálet. Zaplatit ho je možné v poklad-
ně divadla, ale i složenkou.
Nejpozději však do 28. září!
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Doãká se
Aréna 

stûhování?

Loutkáfii pfiipravují festival i vánoãní pfiekvapení
Janusz Klimsza



Úřad práce v Ostravě (dále ÚPO)
není zdaleka pouze místem evidence
uchazečů o zaměstnání se všemi sou-
visejícími činnostmi, ale mimo jiné se
neustále zvyšuje také jeho úloha a vý-
znam při poskytování
poradenských služeb.
Důležitou roli sehrává
od roku 1993 v této
oblasti činnosti Infor-
mační a poradenské
středisko pro volbu
a změnu povolání (dá-
le IPS), které na os-
travském trhu práce
významně přispívá
k omezování nerovno-
váhy mezi nabídkou
a poptávkou a působí
jako preventivní faktor
proti nezaměstnanosti.

Toto středisko, pů-
sobící v příjemných
prostorách rekonstruo-
vané budovy v Bieb-
lově ulici, poskytuje
individuální a skupino-
vé poradenství nejen
žákům základních
škol, jejich rodičům
a výchovným porad-
cům, ale také studen-
tům a absolventům
středních, vyšších odborných  a vyso-
kých škol i všem ostatním zájemcům
o další studium, zvýšení či změnu do-
savadní kvalifikace. Mezi mladistvý-
mi a dospělými klienty střediska jsou
rovněž uchazeči o zaměstnání.

Skupinové poradenství je určeno
hlavně žákům 8. a 9. tříd základních
škol, kteří stojí před otázkou první
profesní volby. Jeho hlavním cílem je
naučit žáky pracovat s informacemi,
zorientovat se v problematice trhu
práce a osvojit si nejdůležitější do-
vednosti potřebné k volbě povolání,
tj. zejména:
• sestavit sebehodnocení jako výcho-

disko pro volbu svého povolání,
• orientovat se v povoláních,
• naučit se rozlišovat základní znaky

povolání,
• uvědomit si typické požadavky po-

volání na člověka,
• získat představu o trhu práce ve

městě a kraji,
• znát perspektivní a preferovaná po-

volání, orientovat se ve způsobech
přípravy na povolání,

• spojovat představu o sobě s poža-
davky povolání,

• plánovat svou vzdělávací cestu
k povolání,

• zhodnotit reálnost svého plánu
a volby povolání.
V uplynulém školním roce

2000/2001 navštívilo naše středisko

více než 50 základních škol.
Uskutečnili jsme s nimi 129 besed,
kterých se zúčastnilo 2 824 žáků kon-
čících povinnou školní docházku a je-
jich učitelů.

U absolventů škol a učilišť má při
hledání prvního zaměstnání kromě
správně zvolené odbornosti velký vý-

znam i jejich schopnost orientovat se
na trhu práce. Při jednáních s potenci-
onálními zaměstnavateli by měli u-
mět co nejlépe prezentovat své kvali-
ty, znát nejen svá práva a povinnosti
ve vztahu k zaměstnavatelům, ale ta-
ké práva a povinnosti zaměstnavatelů
k nim. Nezbytná je rovněž jejich
představa o podmínkách samostatné-
ho podnikání a povědomí o institu-
cích, které jim mohou při vstupu na
trh práce pomoci. Absence těchto
schopností, znalostí a dovedností je
jedním z velkých a častých handicapů
absolventů při hledání pracovního u-
platnění.

Z těchto důvodů vydalo Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR metodický pokyn k zařaze-
ní učiva „Úvod do světa práce“ do
vzdělávacích programů středních
škol, který nabyl účinnosti loni v zá-
ří. Toto učivo netvoří náplň samostat-
ného vyučovacího předmětu, jak se
původně uvažovalo, ale je to komplex
tematických celků, které je potřeba
citlivě začlenit do stávajícího vzdělá-
vacího procesu. O způsobu zařazení
jednotlivých tematických celků
„Úvodu do světa práce“ rozhoduje ře-
ditel školy. Metodický pokyn zároveň
ukládá každé škole zpracovat kon-
krétní plán a způsob začlenění téma-
tických celků do jednotlivých vyučo-
vacích předmětů a ročníků. Výuka to-

hoto velmi důležitého učiva by měla
být zahájena nejpozději ve školním
roce 2001/2002, a to alespoň v jed-
nom vzdělávacím programu. V násle-
dujícím školním roce by výuka měla
již probíhat ve všech vzdělávacích
programech.

Při koncipování obsahu učiva

„Úvod do světa práce“ se vycházelo
z toho, že student střední školy (s vý-
jimkou studentů gymnázií) má již pr-
votní volbu profesní orientace za se-
bou. Proto je toto učivo zaměřeno
především na problematiku chování
absolventů na trhu práce a méně již
na problematiku rozhodování o další
profesní orientaci. Byly doporučeny
tyto tematické celky:
• základní aspekty světa práce,
• charakteristické znaky práce,
• charakteristické rysy osobnosti a je-

jich vztah k výkonu povolání,
• vzdělání,
• hlavní oblasti světa práce,
• hospodářská struktura příslušného

regionu,
• organizační aspekty práce,
• práva a povinnosti zaměstnanců,
• soukromé podnikání,
• trh práce,
• profesní dráha,
• umění prezentovat se na trhu práce,
• podpora státu sféře zaměstnanosti.

Jednotlivé tematické celky by mě-
ly být realizovány v součinnosti se
službami výchovného poradenství ve
škole a s poradenskými službami úřa-
dů práce. Ve výuce by studenti měli
získávat potřebné znalosti a doved-
nosti a v poradenství by měly být po-
skytovány konkrétní informace, rady
a doporučení.

Právě zavádění učiva „Úvod do

světa práce“ do vzdělávací praxe byl
jedním z důvodů zvýšeného zájmu
středních škol o besedy na našem
IPS. Zatímco ve školním roce
1999/2000 bylo uspořádáno 14 be-
sed, kterých se zúčastnilo 458 studen-
tů středních škol a jejich pedagogů,
v uplynulém  školním roce to bylo již
37 besed s účastí 771 studentů a pe-
dagogů. 

Studenti zde získali informace
o možnostech dalšího vzdělávání na
středních, vyšších odborných a vyso-
kých školách, jazykovém vzdělávání,
službách úřadu práce, a to s důrazem
na podmínky pro evidenci, rekvalifi-
kace, poskytování prostředků na ak-
tivní politiku zaměstnanosti apod.
Pracovníci střediska dále pravidelně
informují o situaci na trhu práce
v Ostravě, vysvětlují jak psát životo-
pis, efektivně využívat při hledání za-
městnání telefon a připravují mladé
lidi na přijímací pohovor u potencio-
nálního zaměstnavatele. Současně u-
pozorňují na to, co by nemělo chybět
v pracovní smlouvě a seznamují se
základními aspekty pracovního po-
měru. Návštěvníkům jsou k dispozici
různé informační letáčky úřadu práce
a kvalitně zpracované instruktážní vi-
deokazety. 

Zájem o služby zabezpečované
IPS se rok od roku zvyšuje, což svěd-
čí o tom, že jeho aktivity získaly me-
zi ostravskou veřejností velice pozi-
tivní odezvu. Během osmi měsíců
zatím letos samostatně navštívilo na-
še středisko 2 580 klientů. Indi-
viduální poradenství jsme poskytli
565 žákům, studentům, rodičům, ale
i všem dalším zájemcům. Sa-
moobslužné pracoviště využilo 2 015
osob. Nejčastěji se poradenské služby
týkaly první a opakované volby po-
volání, ale často byly žádány i infor-
mace hlavně o studiu na vyšších od-
borných a vysokých školách a nástav-
bovém studiu.

Služby IPS lze vyhledat
v Bieblově ulici č. 6 v Moravské
Ostravě, a to v úředních hodinách:

pondělí 8.00 - 11.30 hodin
12.30 - 17.00 hodin

úterý 8.00 - 11.30 hodin
středa 8.00 - 11.30 hodin

12.30 - 17.00 hodin
čtvrtek 8.00 - 11.30 hodin

12.30 - 15.00 hodin

Telefonicky poskytnou informace
o struktuře poskytovaných služeb
pracovníci střediska na číslech 
612 49 94 nebo 612 49 67 nebo je zá-
jemci naleznou na internetových
stránkách ÚPO na adrese - http://ot.u-
radprace.cz/.

Bc. Petr Mariánek
Úřad práce v Ostravě
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Ilustrační  foto: archiv.

Správná volba povolání a orientace na trhu práce
je základním pfiedpokladem úspûchu



Čtyřiatřicet bytů v Domě na
půl cesty Centra sociálních služeb
Magistrátu města Ostravy je už
téměř ze tří čtvrtin obsazeno.
Střechu nad hlavou zde nacházejí
lidé v mimořádných životních si-
tuacích, chráněnci dětských do-
movů po dovršení 18 let, ale pře-

devším ženy s dětmi utíkající před
domácím násilím.

O zřízení této formy bydlení měs-
to dlouho usilovalo, protože napří-
klad stoupající počet případů domá-
cího násilí ukazoval na potřebu do-
plnění spektra dosud nabízených so-
ciálních služeb.

Poãítá se s vytvofiením neziskového bytového druÏstva
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Dûti z Ústavu sociální péãe pokfitily malé lamy
Stalo se už pěknou tradicí, že se pracovníci Ústavu sociální péče pro men-
tálně postižené v Muglinově snaží nad rámec povinností standardní péče
připravit pro klienty také nejrůznější zábavu, výlety, sportovní soutěže
i společenské večery. Díky tomu se děti z ústavu nenudily ani o prázdni-
nách. V rámci folklórního festivalu je navštívili slovenští tanečníci a slavit
v polovině srpna mohly i křtiny. Deset dětí se totiž stalo kmotry dvou ma-
lých samečků lamy z ostravské zoologické zahrady. Vybraly jim jména Jája
a Pája podle postaviček z oblíbeného Večerníčku. Foto: archiv.

Mezinárodní
kongres 

gerontologÛ
Letos na podzim se otázkami pé-

če o stárnoucí populaci budou za-
bývat účastníci Gerontologických
dnů Ostrava. V pořadí už páté se-
tkání špičkových odborníků a spe-
cialistů z oboru geriatrie a geron-
tologie se uskuteční ve dnech 17.
až 19. října v kongresovém sále
VŠB-TU Ostrava a bude věnováno
zdravotně sociální problematice
seniorů. 

„Ústředním tématem letošního
ročníku je rehabilitace ve vyšším
věku a vzdělávání v rehabilitaci,“
prozradil MUDr. Hugo Přibyl.

Ostravské gerontologické dny se
v České republice už tradičně těší
velké pozornosti lékařů, středně
zdravotnických pracovníků i pra-
covníků zdravotně sociální sféry,
kterým poskytují vynikající mož-
nost k výměně zkušeností a získání
nových poznatků. Pořadatelem 
je už tradičně Dům techniky
Ostrava, jeho partnery pak kromě
odboru zdravotnictví magistrátu
také okresní sdružení lékařů Čes-
ké lékařské komory a řada dalších
organizací.

„V rámci doprovodného pro-
gramu kongresu budou mít jeho
účastníci možnost diskuse, při-
praveny jsou exkurze v léčebnách
dlouhodobě nemocných, domo-
vech důchodců a ústavech sociální
péče, představí se farmaceutické
firmy i výrobci zdravotnických
a rehabilitačních pomůcek pro se-
niory,“ dodal Přibyl. (r)

KdyÏ není na co ãekat…

Koncem letošního roku má
být ukončena stavba ojedinělé-
ho projektu Vesničky soužití
v Muglinově, která byla zaháje-
na v listopadu loňského roku.
S postupem prací se v těchto
dnech seznámil primátor města
Ostravy Čestmír Vlček.

Ve vesničce  s patnácti dvojdom-
ky získají byt obyvatelé městských
částí Ostravy, kteří byli postiženi
povodněmi v roce 1997 a dosud ži-
jí v provizorních podmínkách.
Hlavní myšlenkou projektu bylo
postavit společné bydlení pro
Romy i občany neromského půvo-
du, přičemž se budoucí nájemníci
zavázali k vzájemnému soužití
v duchu respektu a tolerance.

Samotná stavba je náročnou in-
vesticí s rozpočtem přesahujícím
65 milionů korun. Na stavbu při-
spělo Ministerstvo pro místní roz-
voj částkou 16,5 milionu korun,
město propůjčilo pozemky do bez-
platného užívání a Charita získala

Primátor města Ostravy Čestmír Vlček si prohlédl Vesničku soužití.

10,5 milionu od partnerských orga-
nizací ze zahraničí a 10 milionů od
holandských katolických nadací.
Přestože mají pracovníci Diecézní

charity ostravsko-opavské, kteří
jsou garanty projektu, přislíbeny
další prostředky od vládních i ne-
vládních organizací, uvítali by ja-

koukoliv další finanční pomoc pod-
niků i jednotlivců. Dosud už bylo
prostavěno 40 milionů korun.

S rukama v klíně však na své no-
vé bydlení nečekají ani budoucí ná-
jemníci. Každá z rodin už na stavbě
odpracovala v průměru kolem dvou
stovek brigádnických hodin.

„Také v budoucnu počítáme
s maximálně možnou participací
budoucích obyvatel na provozu
a řízení vesničky a později v sou-
ladu s legislativou i na zřízení ne-
ziskového bytového družstva.
Jsme přesvědčeni, že se jedná
o ojedinělý projekt, jehož úspěšná
realizace může znamenat průlom
v dosavadním pohledu veřejnosti
na problematiku vzájemného sou-
žití majoritní společnosti s rom-
ským etnikem.  Již dosažené vý-
sledky v oblasti komunitní práce
s budoucími obyvateli nás ales-
poň k takovému optimismu 
opravňují,“ míní Pavel Obluk
z Charity. (rk)

„Jsem přesvědčen, že tato velko-
rysá třicetimilionová investice měs-
ta bude dobře využita ve prospěch
našich klientů, i když bych nikomu
z občanů nepřál, aby v životě musel
náhle uprostřed noci hledat bezpeč-
né přístřeší,“ řekl vedoucí Centra
sociálních služeb Jiří Drastík.

Nájemníci obývající byty Domu
na půl cesty jsou po dobu tří měsíců
vybíráni ve spolupráci se sociálními
pracovníky jednotlivých městských
obvodů. Jejich povinností je pak
platit běžný nájem, za což mají
k dispozici byty s nejnutnějším vy-
bavením, neschází ani sušárna
a společenská místnost. V domě má
rovněž stálou službu sociální pra-
covník. Každý ze zájemců o ubyto-
vání však musí mít trvalé bydliště
na území města.

V případě, že se náhodou dosta-
nete do situace, která vás ohrožuje
a potřebujete pomoc, vyhledejte
některé ze zařízení Centra sociál-
ních služeb, ať už je to Krizové
centrum pro děti a rodinu ve
Veleslavínově ul., Manželskou po-
radnu v Husově ul., případně ně-
kterého ze sociálních pracovníků
v Domě na půl cesty v Sokolské
u garáží trolejbusů DPO, číslo te-
lefonu 611 55 76. Obětem domácí-
ho násilí (ať už se jedná o ženy či
muže) pomohou i v Bílém kruhu
bezpečí. Občané v nouzi se mohou
obrátit o radu a pomoc na kterého-
koliv sociálního pracovníka v mís-
tě bydliště. Důležité přitom je ne-
čekat až bude hůř a vzít život do
svých rukou. (š)

âtyfiiatfiicet bytÛ v Domû na pÛl cesty je uÏ témûfi ze tfií ãtvrtin obsazeno



Ostravští radní se na svém po-
sledním zasedání zabývali také
možnostmi protidrogové preven-
ce v Ostravě.

Posoudili návrh strategie proti-
drogové politiky města s výhledem
do roku 2004 a schválili  žádost ad-
resovanou protidrogové komisi
Úřadu vlády ČR a ministerstvu
práce a sociálních věcí o státní ú-
čelové dotace ve výši téměř pěti
milionů šesti set tisíc korun.
Zároveň se zabývali návrhem na
zařazení oblasti prevence krimina-
lity a protidrogové prevence do
systému městských grantů a účelo-
vých dotací od roku 2002.

„Každý z těchto materiálů je sa-
mostatný a má vlastní význam.
Bez strategie by veškeré naše sna-
žení mělo jen velmi malé výsled-

ky. Potřebujeme vědět, co budeme
dělat, pro koho a kolik nás to bude
stát. Peníze  hrají i v protidrogové
prevenci velmi významnou úlohu,
i když právě tam nejsou ztracené.
Bohužel, stále se ještě musíme po-
týkat s řadou předsudků laické ve-
řejnosti, která prostředky vynalo-
žené na prevenci mylně chápe jako
zbytečný finanční dar pro drogově
závislé. Jenže vezmeme-li v úva-
hu, že podle statistik má každý čtr-
náctý obyvatel Ostravy zkušenosti
s drogou, nabývají snahy města
o účinnou prevenci jiné rozměry.
Nejedná se o dárek těm, kteří žijí
pro drogu, ale o ochranu jejich 
okolí,“ vysvětluje ostravská pro-
tidrogová koordinátorka Taťána
Niklová. 

„O návrhu zařazení oblasti pre-

vence kriminality (protidrogová
prevence je jen jeho menší součás-
tí) do grantového systému jsme za-
čali usilovat proto, že výhledově
už města nemohou dlouho počítat
se státní podporou svých projektů.
Ostrava za posledních pět let zís-
kala ze státních prostředků více
než 35 milionů korun na 71 projek-
tů prevence kriminality a téměř de-
set milionů na 21 projektů v rámci
protidrogové prevence, jejichž účel
i dopad je celostátně odborníky vy-
soce hodnocen,“ říká T. Niklová.

Schválením rozšíření stávajícího
grantového systému by byla zajiš-
těna kontinuita financování těchto
projektů po ukončení státní dotační
podpory a současně by město 
umožnilo pokračování již nastarto-
vaných aktivit. „Ráda bych v této

souvislosti připomněla, že napří-
klad finanční zdroje grantů by byly
využity na primární prevenci - tedy
například na besedy se školáky a na
vzdělávání pracovníků, zabývají-
cích se protidrogovou prevencí,“
konstatovala T. Niklová. (š)
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Prevence není zbyteãná

Vždy po dvou letech se bude 
opakovat setkání skladatelů
a studentů z nejrůznějších koutů
světa v Ostravě. 

Od poloviny srpna do 2. září bu-
dilo pozornost teoretiků, kritiků
i nadšených milovníků hudby. Po-
dle mínění expertů se jednalo o oje-
dinělý pokus. V našem městě se se-
šli renomovaní světoví autoři expe-
rimentální hudby - Alvin Lucier,
Petr Kotík, Early Brown a další,

i studenti nejrůznějších zemí světa,
aby se společně účastnili odbor-
ných přednášek a poté vystoupili
v rámci šestidenního hudebního
festivalu.

Dny nové hudby se zrodily na
základě spolupráce Janáčkovy fil-
harmonie s newyorským souborem
S.E.M. Ensemble a už zmiňovaný-
mi dirigenty a autory.

„Ostrava je báječné město, jako
stvořené pro naše experimenty,“

pochvaloval si během přijetí u pri-
mátora města Petr Kotík.

„Mrzí nás pouze, že jsme ne-
mohli uspořádat plánovaný kon-
cert v prostorách staré tovární haly
tzv. Dolních Vítkovic. Majitelé
objektů se totiž obávali případných
úrazů, takže jsme museli hledat
náhradní řešení, které snad poslu-
chače nezklamalo,“ posteskla si
jedna z nadšených organizátorek
Renáta Spisarová. (r)

Úspû‰né Dny nové hudby

Ostravsk˘ dûtsk˘ sbor zpíval Japonsku

Filharmonie zve
Svou v pořadí už 48. koncertní

sezónu zahájí Janáčkova filharmo-
nie Ostrava 13. a 14. září v 19.30
hodin ve společenském sále 
DK Vítkovice. Na programu je
Koncert pro klavír b moll P. I. Čaj-
kovského a Brucknerova Sym-
fonie č. 3. Dirigentem je Stanislav
Macura. Spolu s filharmoniky bu-
de účinkovat klavírista Lukáš
Voráček. Bližší informace o před-
prodeji vstupenek i předplatném
na novou sezónu zájemcům po-
skytne koncertní oddělení JFO: tř.
28. října 124, Ostrava, telefon 661
99 96, internet: www: jfo.cz.

Akviziãní t˘den
Už v minulém čísle našich novin

jsme vás informovali o „akvizič-
ním“ týdnu, který na měsíc září při-
pravili pracovníci Ostravského mu-
zea. Přiměla je k tomu skutečnost,
že jim přes dalekosáhlé plány s pre-
zentací života v našem městě během
uplynulých staletí některé exponáty
stále ve sbírkách scházejí. 

Obracejí se proto na občany, kteří
mají nepotřebné bytové zařízení na-
příklad z 50. a 60. let 20. století, aby
tento nábytek nevyhazovali a raději
ho věnovali muzeu. V depozitářích
z tohoto období schází nejen porce-
lán, ale třeba malovaný kbelík, či pa-
mětníkům známý bílý kuchyňský
kredenc nebo „mycí stůl“. Týden pro
muzeum je naplánován od 24. do 
28. 9. 2001. Bližší informace všem
dárcům rádi sdělí na telefonním čísle
612 37 60, případně 612 53 38. (š)

Zcela okouzleni a nadšeni se
vrátili členové Ostravského dět-
ského sboru ze zájezdu do
Japonska, kde se zúčastnili me-
zinárodního festivalu pěveckých
sborů.

V zemi vycházejícího slunce
absolvovali ostravští zpěváci kon-
certní turné, během kterého na-
dchli posluchače z hostitelské ze-
mě, ale vzbudili i obdiv členů 
ostatních souborů. „Celkem se zá-
jezdu zúčastnilo třicet zpěváků
a pět dospělých. V konkurenci je-
denácti souborů z celého světa
jsme na Mezinárodním festivalu
dětských a mládežnických pěvec-
kých sborů prezentovali dílo na-
šich autorů Smetany, Dvořáka,
Martinů a Janáčka, ale i tvorbu
současných skladatelů Otmara
Máchy, Zdeňka Lukáše a Mi-
roslava Reichla,“ vyprávěl sbor-
mistr Milan Chromík. Zároveň
prozradil, že s velkým nadšením
posluchačů se setkaly také naše li-
dové písně, ale především pak
malý dárek japonským hostitelům
písně v japonštině.

Kromě úžasné akustiky sálů
a skvělého technické vybavení
však na členy Ostravského dětské-
ho sboru i jejich doprovod udělali
nezapomenutelný dojem sami po-
řadatelé. „Přijali nás velmi srdeč-
ně a snažili se nám všemožně vy-
tvořit domácí atmosféru. Hosti-
telské rodiny braly děvčata i na
výlety, takže jsem se někdy až
obával, že mi pod tíhou zážitků

během koncertů usnou. Co bych
však každému přál poznat, byla
zdvořilost a vzájemná úcta, kterou
si tamní lidé prokazují,“ dodal
sbormistr.

Podle jeho slov patří poděková-
ní Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky i statu-
tárnímu městu Ostrava, bez jejichž
finanční podpory by sbor do
Japonska nemohl odcestovat. (š)

Především pro pracovníky nezisko-
vých organizací je určen informační
a tréninkový seminář, který se uskuteč-
ní 21. září od 10 do 13 hodin v sále
Domu dětí a mládeže v Ostrčilově ulici.

Jak nás informovala Dana Diváková
z Centra pro komunitní práci Mo-
ravskoslezského kraje, seminář pořá-
dají ve spolupráci s Nadací rozvoje ob-
čanské společnosti. „Cílem semináře je
seznámit žadatele o granty s novými
pravidly programů Phare. Konkrétně
se jedná o program pro rozvoj ob-
čanské společnosti a o program podpo-
ry romské integrace Dživas Jekhetane
- Žijeme společně,“ vysvětlila Divá-
ková. Další informace o programu,
stejně jako všechny potřebné materi-
ály naleznete na internetové adrese:
www.nros.cz-Dokumenty ke stažení.

(š)

Potfiebujete peníze?



„Dnes si budeme  povídat o Scho-
nebrunne, co říkáte?“ - zaskočila mne
poněkud při mojí další  návštěvě
Archivu města Ostravy  jeho ředitel-
ka  Blažena  Przybylová. Nedokázala
jsem okamžitě skrýt  své rozpaky
a mizivé znalosti.  A tak se záhy do-
vídám, že Schonebrunne, německé 
označení zní Schönbrunn, je vlastně
Svinov. V pramenech  se poprvé ob-
jevuje v roce 1265. Jedná se o listinu
olomouckého biskupa Bruna, v níž je
popisován jako ves cisterciáckého
kláštera ve Velehradě. 

„Svinov byl s největší pravděpo-

dobností založen mezi lety 1240 až
1265. Od druhé poloviny 14. století
dochází v důsledku změn majitelů
k dělení vsi. Po smrti Jana z Kravař
zdědila celý Svinov opavská knížata.
Ta je rozdělila na tři díly. Každý
z nich pak byl v průběhu 15. století
prodán jiné vrchnosti,“ říká ředitelka
městského archivu.

Díl na levém břehu Porubky, ozna-
čovaný jako Malá strana, připadl
k porubskému fojtství. Pravobřežní
díl - Velkou stranu - koupil Vilém
Michálek z Koutů. Poslední třetí díl
zahrnoval les Hranečník s rybníkem,
louky za řekou Odrou nazývané
Zaryje a k tomu dva svinovské podda-
né - sedláka a zahradníka.V roce 1496
se stal součástí klimkovického pan-
ství, protože právě k tomuto panství
náležela polovina vsi už v roce 1424.

Jak uvádí B. Przybylová, majitelé
jednotlivých svinovských dílů se
v průběhu 16. století střídali. Jedním
z nich byl i Petr Bzenec z Mark-
vartovic, který vybudoval mimo jiné
tvrz. Ovšem ta později zanikla.
Smlouvou ze 4. června 1558 se mu
podařilo ukončit územní spory s os-
travskými měšťany. Píše se v ní:
„…páni měšťané ostravští nynější
i budúci panu Petrovi Bzencovi, er-
bom a potomkom jeho dopustili a do-
pouštějí, aby most přes řiku Odru od
břehu a gruntu svého svinovského
k břehu a gruntu jich ostravskému
mohl dáti udělati a dělati a ku oužit-
ku svému přivésti bez překážky pánu-
ov měšťanuov ostravských  a potom-
kov jich nyní i na časy budúcí. …aby
lidé přes Odru jeti a plaviti se mohli,
a páni  měšťané ostravští i poddaní
jejich budú moci  přes ten most nebo

plť volně a svobod-
ně jezditi, choditi
a se plaviti bez vše-
lijakých ouplatku-
ov…“.

Ředitelka  archi-
vu Blažena Przy-
bylová  dále uvádí,
že v 70. letech 16.
století se podařilo
opět spojit všechny
tři díly  Svinova
v jeden celek.
Dokázal to Ondřej
Bzenec a ves se tak
stala trvalou  sou-
částí  klimkovické-
ho panství. Po smrti
Kryštofa Bzence
v roce 1600 se ves
dostala do držení
rodu Vlčků z Dobré
Zemice, což trvalo
až do zrušení pod-
danství v roce 1848.

„Do života této
zemědělské obce
výrazně zasáhla vý-
stavba komunikací.
Vůbec první hospo-
dářský rozmach při-
neslo Svinovu po-

stavení  říšské  silnice  z Moravské
Ostravy do Opavy. Psal se rok 1775.
Tato cesta nahradila původní říšskou
silnici, která vedla přes Hlučín.
Mimochodem Hlučín se po roce 1742
stal v důsledku  prohrané války
o Slezsko součástí Pruska,“ podotýká
B. Przybylová. Dodává, že  druhá do-
pravní tepna měla pro Svinov ještě
větší význam. Jednalo se o vybudová-
ní nádraží na trase Severní dráhy
Ferdinandovy z Vídně do Krakova
v roce 1847. A zárodek budoucího
železničního uzlu byl na světě. Dvě
slova - železnice a nádraží začala být
od tohoto okamžiku neodmyslitelně
spojována s obcí Svinov. V roce 1855
pak byla postavena trať do Opavy
a v roce 1887 tzv. Vítkovická závod-
ní dráha.

Severní dráha Ferdinandova samo-
zřejmě ovlivnila i stavební rozvoj ob-
ce stejně jako velmi významný prů-
myslový závod - válcovna trub.
Založil ji v roce 1892 Oskar Hul-
schinsky z Berlína a v roce 1908 pře-
šla do majetku Mannesmannů.

„V roce 1899 nechal postavit
v blízkosti trati německý továrník
Wilhelm Grauer jeden z největších li-
hovarů ve Slezsku. K areálu náležela
i dělnická kolonie s dvojdomky pro
dělníky, domem pro technický perso-
nál a reprezentativní budovou vedení
závodu,“ říká B. Przybylová.

A škola? Pro svinovské děti byla
v nedaleké Porubě. Školáci ji ovšem
navštěvovali různě, jen ne pravidelně.
S docházkou byli skutečně trochu na
štíru. V roce 1788 se situace značně
zlepšila, protože se podařilo vyjednat,
aby třikrát týdně docházel  učitelský
pomocník přímo do Svinova. V roce
1871 pak byla zřízena v obci samo-

statná škola, která byla umístěna ještě
v obecní budově. Vlastní školní bu-
dovy se ve Svinově dočkali až v roce
1873. „S vyšším počtem obyvatelstva
i s měnící se národnostní strukturou
rostl také počet  tříd. V roce 1897 již
kapacita školy nestačila,“ říká ředitel-
ka archivu s tím, že  o rok později by-
la původní česká škola změněna na
česko-německou. Tento krok byl úz-
ce spojen se správou obce. V ní se to-
tiž koncem 19. století prosadila ně-
mecká menšina. (MaB)
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❏ Víte, Ïe

❏ Archiv mûsta Ostravy

❏ pojmenování Svinova je zřejmě
odvozeno od přídavného jména
svinný (potok nebo místo, kde se
pasou, brodí nebo pijí svině) a že
méně pravděpodobný je název od
vlastního jména Svin?

❏ růst počtu obyvatel Svinova  snese
srovnání s Hrabovou, Kunčicemi
nebo Bartovicemi? V roce 1843 ži-
lo v obci 576 lidí, v roce 1890 jich
bylo už 1362, v roce 1910 se počet
obyvatel Svinova zvýšil na  2397
a v roce 1930 tu žilo 5368 lidí?

❏ dne 13. listopadu 1936 byl Svinov
povýšen na město?

❏ jako obec ležící ve Slezsku se
Svinov stal v roce 1938 součástí
Sudetské župy a byl připojen
k Německu?

❏ k Ostravě byl Svinov připojen
v roce 1957?

❏ k významným svinovským osob-
nostem  patřil mezinárodní šacho-
vý mistr Jan Foltys (1908-1952)?

❏ na katastru Svinova se nachází pří-
rodní rezervace Polanský les (vy-
hlášena v roce 1970), Rezavka
(1998) a Přemyšov (2001)?

Svinov

Komplex parního mlýna s velkopekárnou.

Pohled na nádražní budovu počátkem 20. století.Současný znak Svinova vychází
pouze částečně  ze znaku užívané-
ho v době povýšení obce na měs-
tečko, ale  neschváleného přísluš-
nými úřady. Zlatý obilný snop
podložený zlatým cepem v zelené
polovině štítu symbolizuje země-
dělský charakter obce. V dolní zla-
té části znaku  leží černé okřídlené
železniční kolo poukazující na ob-
rovský význam železnice v životě
této vsi.



Městské informační centrum
Ostrava zdárně zvládlo prázdnino-
vý nápor turistů a slouží k plné
spokojenosti také obyvatelům
Ostravy. Pozoruhodný je značný
zájem zahraničních turistů o infor-
mace zejména v pobočce na os-
travském hlavním nádraží, jak
o tom hovoří statistika.

Pokračuje předprodej vstupenek
na nejrůznější akce. V nejbližších
dnech mohou zájemci navštívit na-
příklad 18. září Spirituál kvintet
v DK Poklad v Ostravě-Porubě, ve
stejném kulturním zařízení vystou-
pí 20. září Studio Izerka (Izer,
Dobrodinský) a 26. září populární
komik Náhlovský. V DK Vít-
kovice se 27. října mohou podívat
zájemci na představení Dívčí vál-

ka. Informační centrum má také
vstupenky na Mistrovství Evropy
ve volejbalu, které se v Ostravě u-
skuteční od 8. do 16. září.

Do prodeje se tu dostávají dvě o-
jedinělé nové publikace. Statutární
město Ostrava vydalo knihu s titu-
lem Ostrava - branky, body, vteři-
ny (v českém nebo anglickém jazy-
ce), jejímž autorem je bývalý feno-
menální hokejový brankář a poz-
ději sportovní redaktor Josef
Mikoláš. Jak kniha předznamenává
v úvodu - není snad jediného spor-
tovního odvětví, v němž by

Ostrava neměla zastoupení v nej-
vyšší republikové soutěži. Nejen
sporty, ale i jejich hvězdní předsta-
vitelé původem z Ostravska defilu-
jí na stránkách této brožury, která
dokumentuje, že Ostrava ani ve
sportu není výspou státu či Evropy.
Řada historicky cenných snímků
představuje ostravské sportovce
včetně Ivana Lendla v jejich počát-
cích, ale také sportovní události
a řadu ostravských sportovišť.
Cena knihy je 90 korun.

Pro milovníky přírody a vyzna-
vače ekologických hodnot je urče-

na další kniha, kterou vydalo měs-
to Ostrava a je na pultech
Městského informačního centra.
Pod titulem Příroda Ostravy (čes-
ko-anglicko-německá verze) ma-
puje tato graficky velkoryse při-
pravená reprezentativní kniha
všechny rezervace a chráněné kra-
jinné oblasti, kterých je na území
průmyslového města kupodivu
hodně. Autorkou knihy je RNDr.
Věra Koutecká, která se jako bota-
nička více než dvacet let věnuje o-
chraně přírody na Ostravsku. Z je-
jí „dílny“ pocházejí též půvabné
fotografie, které i člověku ne příliš
oddanému přírodě přiblíží kouzlo
krajiny i vzácné fauny a flóry.
Kniha za 280 korun může být vel-
mi hodnotným dárkem. (ok)

Toto technologické a provozní ře-
šení včetně působivé architektury
významného architekta Františka
Fialy bylo revoluční a naprosto jedi-
nečné již ve své době. Do dneška se
objekt zachoval v téměř autentické
podobě, kterou mu vtiskla právě tato
rekonstrukce z počátku století a tvo-
ří tak unikátní technickou památku.
Proto byl celý areál v roce 1995 pro-
hlášen národní kulturní památkou.
Od ledna 2000 přešla tato památka
do správy Státního památkového ú-
stavu v Ostravě a již v dubnu byla
zpřístupněna veřejnosti. Prozatím
byla zprovozněna první návštěvnic-
ká trasa, která zahrnuje řetízkové šat-
ny, koupelny, cechovnu, dispečink
a především strojovnu s původním
strojním zařízením, které fungovalo
až do roku 1993, kdy zde byl ukon-
čen těžní provoz. Celá expozice ne-
byla pojata v duchu muzeí starého
typu, ale jako nearanžovaná expozi-
ce tzv. posledního pracovního dne. 

Některé z prostor jsou vhodné
rovněž ke kulturnímu využití. V sou-
časnosti si tak mohou návštěvníci

prohlédnout dvě právě probíhající
výstavy. První z nich, nazvaná
„Domácnost našich babiček a život-
ní styl minulých století“ představuje
předměty běžné denní potřeby typic-
ké pro období od 2. poloviny 19. sto-
letí až do poloviny století dvacátého.
Novější událostí je mezinárodní vý-
stava „Kolmo k ose II.“, která před-
stavuje tvorbu umělců z České re-
publiky, Slovenska a Polska a kterou
návštěvníci mohou zhlédnout až do
konce října letošního roku. 

Objekt je zpřístupněn veřejnosti
celoročně, kromě pondělí, od 9.00 do
16.00 hodin (ve středu a v pátek od
11.00 do 18.00 hodin). Prohlídky
s průvodcem začínají každou lichou
hodinu.  Vstupné pro děti, důchodce,
studenty a vojáky ZS je 10 Kč, pro
dospělé 30 Kč, rodinné vstupné 50
Kč a skupinová sleva 15 Kč na oso-
bu. (pp)

Pro většinu obyvatel České repub-
liky představuje Ostravsko oblast
dolů, hutí a horníků. A ještě done-
dávna tomu tak skutečně bylo.
Stačilo však pouhých 10 let na to,
aby většina dolů ostravsko-karvin-
ského revíru byla uzavřena a s útlu-
mem důlních prací začala i devastace
a poté demolice důlních podniků.
Současnost se tak snaží vymazat
z povrchu zemského veškeré důkazy
činností, které po téměř dvě století u-
tvářely obraz a charakter města a ce-
lého regionu. Aby se hornictví nesta-
lo pro příští generace něčím naprosto
neznámým a nepředstavitelným, by-
lo snahou památkových ústavů
i skupin nadšenců zachovat alespoň
některé z těchto technických pamá-
tek a zpřístupnit je veřejnosti. To je
příklad také Dolu Michal (bývalého
Dolu Petr Cingr) v Ostravě-
Michálkovicích. 

Historie tohoto dolu začíná v roce
1843, kdy rakouský stát v rámci
montánního podnikání začal hloubit
v Michálkovicích dvě jámy. Jedna

z nich byla v roce 1850 pojmenová-
na po zemřelém dvorním radovi
Michaelu Laierovi jako jáma
Michal. Státní podnikání však bylo
dlouhodobě ztrátové a stát byl nucen
své provozy postupně rozprodávat.
Novým vlastníkem jámy Michal se
stala v roce 1856 ekonomicky silná
a prosperující společnost Severní
dráhy Ferdinandovy, spravující že-
leznici z Vídně přes Ostravu k pol-
ským solným dolům. Připojení jámy
Michal k Báňské dráze bylo jedním
z nejdůležitějších mezníků v ději-
nách dolu.

Za dobu své historie prošel důl
mnoha stavebními i provozními ú-
pravami. Nejdůležitější byla přestav-
ba z let 1913 - 1915, kdy byly nově
vystavěny všechny nadzemní budovy
a dále došlo ke koncentraci těžby z o-
kolních menších dolů a k plné elekt-
rifikaci provozu. V nově vybudované
strojovně tak bylo umístěno strojní
zařízení z roku 1912, tj. první elekt-
rické těžní stroje, kompresory a ro-
tační měniče elektrického proudu.
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Národní kulturní památka DÛl Michal

Co nového v „íãku“?
Pohled do původní strojovny dolu. Snímky: archiv

Důl Michal je snadno přístupný městskou dopravou, na konečnou zastávku do
Ostravy-Michálkovic návštěvníky zaveze autobus č. 49 a trolejbusy č. 101 a 104.

V rámci Dnů evropského 
dědictví můžete navštívit Důl
Michal 8. a 9. září 2001 zdarma.



Poháry zÛstaly doma
IV. mezinárodní setkání jízdních

policií, jehož se 1. září 2001 zúčast-
nila kromě domácích ostravských
strážníků ještě  další čtyři družstva z
Brna a Zlína, mělo vysokou úroveň.
Jezdci i koně podali vynikající vý-
kony jak v zrcadlovém skákání, tak
v mimořádně náročném  speciálním
policejním parkuru.

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A

Parkurové skákání „O pohár ře-
ditele Městské policie Ostrava“
1. místo Bodlák Radim, kůň Dolly -

PČR Zlín
2. místo Yvona Všolková, kůň Bass -

MP Ostrava
3. místo Libor Zedníček, kůň Roland -

MP Ostrava
4. místo Petr Buchta, kůň Genadon - MP

Ostrava
5. místo Rudolf Šupík, kůň Gerel - MP

Ostrava

Zrcadlové skákání dvojic: „O pohár
primátora města Ostravy“
1. místo Petr Buchta, kůň Genadon - MP

Ostrava
2. místo Miroslav Hlaváček, kůň Zanny

- Městské ředitelství PČR Brno
3. místo  Bodlák Radim, kůň Dolly -

PČR Zlín

Obrovský smysl pro humor, ale
hlavně lásku ke čtyřnohým kamará-
dům prokázalo naprosto všech 25
soutěžících na už třetí setkání psů
třebovického útulku. 

Poháry a nezbytné věnce  buřtů si
ze Staré Bělé odvezli:

❏ O největšího šikulu: pes Mates
Bohumila Konečného

❏ Dítě a pes: fenka Betka a slečna
Leona Skalková

❏ Módní přehlídka (nejoriginálnější
kostým): fenka Berta Zuzany
Gajdůškové

❏ Psí kousek: pes Norty Karen
Hášové

❏ Psí rodinka: fenka Božka a její
dvě štěňata od  Luďka Veselňáka

❏ Divácká soutěž: Lenka Skotni-
cová
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Absolutní vítûz: Mûstská policie v Ostravû

Pûstouni se pfii‰li pochlubit 

O jezdecké umûní stráÏníkÛ byl velk˘ zájem i pfies nepfiízeÀ poãasí stejnû jako o pfiehlídku  psÛ z útulku

Nezbytná kostka cukru přišla k chu-
ti…

Zvládnout bez výraznějšího zaváhání  překážky speciálního parkuru vyžado-
valo notnou dávku odvahy, ale hlavně perfektní souhru  jezdce i koně.

Po slavnostním nástupu a dekorování nejlepších bylo dost důvodů ke spoko-
jenosti. 

Čtyřnozí účastníci přehlídky, kteří našli v třebovickém útulku přechodně a třeba jen na několik dnů nový domov, a než si je odvezli jejich noví a milující pá-
níčci, projevovali v průběhu celého dopoledne záviděníhodnou radost z pohybu a hry. Ale nejlépe jim bylo stejně v náruči svých pěstounů.

Hlavní soutěž – policejní parkur
„O pohár hejtmana
Moravskoslezského kraje“
1. místo Petr Missig, kůň Xenie - MP

Ostrava
2. místo Yvona Všolková, kůň Bass -

MP Ostrava
3.  místo Miroslav Holý, kůň Giset - MP

Ostrava



Poslední srpnová neděle v Ostra-
vě rozhodla o jménech závodníků,
kteří budou Českou republiku re-
prezentovat na nejtěžším světovém
závodě cyklistů v USA. 

Naše město se stalo místem startu
i dojezdu 5. ročníku mezinárodního ex-
trémního cyklistického non-stop závo-
du TAXETT Celou Českou republikou
2001. 

Jedenáct závodníků v královské
kategorii (sólo) a 3 dvojice slav-
nostně odstartovali z nově rekon-

struovaného Jiráskova náměstí
v Ostravě a v doprovodu devatenác-
ti vozidel se vydali na trať dlouhou
1111 km. 

Do cíle v Ostravě nejdříve dorazila
dvojice Klinec Robert a Jiří Salava
v čase 33 hodin a 40 minut a tím ne-
překonali dosavadní rekord tratě
z loňského roku. Královskou kategorii
vyhrál Patrik Bartík v čase 41 hodin
a 32 minut. Překonal rekord tratě, kte-
rý doposud držel Robert Klinec z roku
1999. (rk)

❏ Centrum pro komunitní
práci zve na další setkání
Asociace neziskových organiza-
cí Moravskoslezského kraje,
které se uskuteční 18. září v se-
dmnáct hodin v Domě dětí
a mládeže v Ostrčilově ulici.
Účastníci budou seznámeni se
změnami v dotačním a granto-
vém řízení statutárního města
Ostravy, budou si moci pozna-
menat termíny grantových uzá-
věrek nadací, ale získají také
podrobnosti o připravovaných
seminářích či akcích pořáda-
ných od září až do prosince.

❏ Nejen dětem je určena výsta-
va s názvem Z pohádky do pohád-
ky, kterou je možné navštívit až do
konce září v době od 9 do 18 hodin
na Černé louce. Procházkou kolem
kulis, pohádkových rekvizit a kos-
týmů se tak malí i velcí snílkové
mohou rázem ocitnout ve světě,
kde dobro vítězí nad zlem a kde
každé kouzlo a špatné proroctví
přemůže láska. Svou šanci jistě
využijí také sběratelé autogramů,
protože během celého měsíce bu-
dou své podpisy rozdávat fanouš-
kům známí pohádkoví hrdinové
a překrásné princezny.

❏ Tanečníci z ostravského
folklorního souboru Morava ve-
deného Hanou Herberkovou
spolu s cimbálovou muzikou
Graj Věry Czsaszarové se účast-
nili folklorní přehlídky v Itálii.
V průběhu třídenního festivalu
v městečku Tagliacozzo v pod-

hůří Apenin vystupovali spolu
se soubory z Itálie, Turecka,
Mexika a Číny.

❏ V září se rozhodně nudit ne-
musíte. Dům kultury NH Ostrava-
Jih totiž připravil pestrý program
složený nejen z atraktivních diva-
delních představení hostujících
divadel, ale nabízí také zájemcům
nejrůznější koncerty, kurzy, mož-
nosti posezení i taneční zábavy.
Podrobnosti o programu lze zjistit
na čísle telefonu 676 25 12.

❏ Ostrava dnes a zítra je ná-
zev výstavy, kterou si můžete
prohlédnout v Ostravském mu-
zeu. Zatímco dílka inspirovaná
naším městem nakreslili žáci ZŠ
Ostrčilova, gobelíny pro druhou
výstavu vyrobili polští studenti.
Pokud nejste milovníci výtvarné-
ho umění či historie a raději trá-
víte čas procházkami lesem s pří-
ležitostným sběrem hub, připo-
mínáme, že každé pondělí v září
od 14 do 17 hodin funguje v mu-
zeu mykologická poradna.

❏ Mše svatá, večerní koncert, ale
i výstava o sv. Václavu, tradiční ře-
mesla, soutěže, vystoupení šermířů,
jízda na klaunských šlapadlech, to je
jen malá část programu Sva-
továclavské pouti, která je na 28.
a 29. září naplánována do Farské za-
hrady a do prostor budovy Sdružení
Telepace. Pro ty z návštěvníků, kte-
ří budou chtít slavit déle než do
osmnácti hodin, je 29. září od dva-
ceti hodin připravena Svato-
václavská zábava pod širým nebem.

Jako jediní ze světové série do-
stali organizátoři z Bruslařského
klubu LR Cosmetic Ostrava opět
pověření ISU (Mezinárodní brus-
lařské federace) k organizování
dalšího závodu, a to nepřetržitě již
potřetí za sebou.

Závod se uskuteční na Zimním
stadionu SAREZA v Porubě ve
dnech 27. - 30. září 2001. Nezbytné
tréninkové hodiny přípravy absolvu-
jí mladí krasobruslaři v Paláci kultu-
ry a sportu.

Loni byla Ostrava vyhodnocena
jako nejvíce obsazený závod celé
světové série Grand Prix junior-
ských krasobruslařů. Pořadatelé te-
dy očekávají velký zájem závodníků
nejrůznějších zemí Evropy i ze zá-
moří. Z českých krasobruslařů by se
měla opět objevit v Ostravě celá

špička, přitom pořádající klub má
právo obsadit 3 závodníky v sólo-
vých kategoriích a rovněž i po třech
v kategoriích párových. Právě naše
soutěžící určitě potěší podpora fa-
noušků.

Všichni návštěvníci největší
krasobruslařské události roku na
Zimním stadionu v Porubě se mo-
hou těšit nejen na výkony vysoké
úrovně, ale i na závěrečnou exhi-
bici, která se uskuteční v neděli
30. září v 15.30 hodin. Orga-
nizátoři totiž chtějí oživit program
o vystoupení hostů. A vzhledem
k tomu, že se režie ujal známý
choreograf a trenér František
Blaťák, nelze pochybovat, že le-
tošní přehlídka krasobruslařského
mládí bude více než divácky velmi
atraktivní. (rk)
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❏ Zpráviãky

Neoãekávané se stalo skutkem

Projeli celou republikou

Svěřenci trenéra Františka Blaťáka – juniorský taneční pár Lucie
Kadlečíková a Hynek Bílek. Foto: archiv

Start cyklistického závodu TAXETT Celou Českou republikou 2001.

Slavnostním přestřižením pásky
byla ve středu 5. září 2001 otevřena
nová část porubského zimního stadi-
onu včetně služebny městské policie.

V přízemí třípodlažní budovy tvo-
řící zázemí druhé ledové plochy jsou
umístěny šatny a bufet pro bruslící
veřejnost. V prvním poschodí najdou
občané restauraci a v nejvyšším pat-
ře je připraveno ubytování v deseti
dvoulůžkových a ve dvou tzv. poho-

tovostních pokojích pro tělesně zne-
výhodněné návštěvníky. 

Dostavba zimního stadionu  ve
Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě
byla zahájena v prosinci loňského
roku. Projektantem této městské inves-
tice, jejíž  celkové náklady byly vyčís-
leny na zhruba 40 mil. korun, je ing.
arch. Jaroslav Kotek a K+S Projekt
studio. Zhotovitelem je ostravská spo-
lečnost Tchas. (m) 

Dostavba zimního stadionu je hotova


