
BRITSKÁ VELVYSLANKYNù NA NOVÉ RADNICI. Velvyslankyně  Spoje-
ného království Velké Británie a Severního Irska v ČR paní Anna
Pringle 15. března poprvé v rámci své diplomatické mise zavítala do
Ostravy. 

S primátorem Čestmírem Vlčkem diskutovala především o eko-
nomické situaci města a celého kraje, možnostech příchodu brit-
ských investorů do Ostravy a dopadech přijetí České republiky do
Evropské unie.  Paní velvyslankyně v krátkosti shrnula silné a slabé
stránky města: „Víme, že můžete nabídnout dostatek vysoce kvalifi-
kované a poměrně levné pracovní síly. Pro investory je však nepo-
stradatelné  dobré dopravní spojení, aby se mohli do města nejen do-
stat, ale bez problémů odtud exportovat také své zboží. Důležitou
podmínkou je i celková úroveň života ve městě.“ K závěrům setkání
primátor Č. Vlček podotkl: „Šlo o první, průzkumnou cestu paní
velvyslankyně do Ostravy. Jednání jsme proto nevedli o konkrétních
investorech. Cílem bylo vyjasnit si podmínky a záměry obou stran.
V Ostravě se nabízejí investiční možnosti především v oblastech leh-
kého průmyslu.“

Anna Pringle se setkala rovněž se zástupci Vysoké školy báňské -
Technické univerzity a Třineckých železáren. Osobně navštívila
Severomoravské vodovody a kanalizace, v nichž majoritní podíl
vlastní britský investor. (o)

Členové zastupitelstva na březno-
vém zasedání rozhodli, že město
Ostrava odkoupí za 73 milionů ko-
run 860 akcií Domu kultury Vít-
kovice. 

Z této částky tvoří 12 milionů ko-
run půjčka stejnojmenné společnosti
k úhradě úplaty na vypořádání spo-
luvlastnického podílu k nemovitos-
tem s pražskou akciovou společnos-
tí UPS Česká republika. Statutární
město Ostrava se tedy stane stopro-
centním akcionářem domu kultury.

Celkové výdaje spojené s náku-
pem akcií kulturního zařízení klíčo-

vého významu budou kryty z roz-
počtové rezervy. Po této finanční o-
peraci se sníží na 28 milionů korun.
Dům kultury by v budoucnu mohla
využívat nejen Janáčkova filharmo-
nie, ale také Divadelní společnost
Petra Bezruče. 

Mimochodem, na zastupitelstvu
zazněla v souvislosti s otázkou pří-
padného  vybudování nového tech-
nického zázemí a moderní koncert-
ní síně pro filharmoniky jedno-
značně odmítavá odpověď. Tako-
váto stavba by si vyžádala  zhruba
750 milionů korun. (m)

Ostravský hotel Atom bude ve
dnech 18. - 19. dubna hostit odbor-
nou konferenci Cestovní ruch v tu-
ristickém regionu severní Moravy
a Slezska. Konference se zúčastní řa-
da odborníků a představitelů zainte-
resovaných organizací včetně sta-
tutárního města Ostravy.

„Půjde především o závěrečné vy-
hodnocení a seznámení odborné ve-
řejnosti s celkovou strategií rozvoje
cestovního ruchu v našem regionu,
v jejímž rámci proběhla tři dílčí mar-
ketingová šetření. V porovnání s o-
statními  oblastmi v republice jsme ve
zpracování strategie nejdál,“ uvedla
ředitelka Městského informačního
centra, o.p.s., Dagmar Kremzerová.
Podle ní se v rámci studie jasně vy-
profilovalo postavení a možnosti
Ostravy směrem k rozvoji cestovního
ruchu. Třetí největší město České re-
publiky dominuje jako centrum indu-
striální turistiky a dějiště zajímavých

kulturních akcí. Je potenciálním cí-
lem poznávací, průmyslové, kongre-
sové a byznys turistiky, městské a pří-
městské turistiky a cykloturistiky.
V rámci jedné z odborných sekcí kon-
ference se představí i Městské infor-
mační centrum. „Budeme prezentovat
naše zkušenosti s provozem tří pobo-
ček na území města. Ostravská veřej-
nost i turisté si už zvykli chodit k nám
pro informace nejrůznějšího druhu.
Svědčí o tom také skutečnost, že jen
v centrální pobočce obsloužíme v ně-
které dny i více než tisíc klientů.
Celkový  počet  návštěvníků  v loň-
ském roce dosáhl počtu 297 383,“ do-
dala D. Kremzerová. Marketingová
strategie rozvoje cestovního ruchu
v turistickém regionu severní Moravy
a Slezska se stane základem pro reali-
zaci řady konkrétních kroků zaměře-
ných například na přeshraniční spolu-
práci nebo na získávání prostředků
z fondů Evropské unie. (o)
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Mûsto kupuje DÛm kultury Vítkovice

Projekt bude obsahovat komplexní návrh nového vyuÏití tzv. Dolní oblasti 

Stát musí uzemí nejdříve majetkově
dořešit, následně připravit pro potenci-
onálního investora a teprve pak může
začít korektní diskuze na téma budou-
cího využití Dolní oblasti Vítkovic - na
tom se shodla naprostá většina všech
přítomných expertů zahraničních i tu-
zemských společností a firem, zástupců
města, ministerstev a  Evropské komise
na prvním zasedání řídícího výboru.
Setkání se uskutečnilo za účelem se-
známení se s průběhem přípravy pilot-
ního projektu revitalizace tohoto ne-
sporně unikátního území v těsné blíz-
kosti centra města. Na realizaci projek-
tu bylo Evropskou unií uvolněno 600
tisíc eur.

V současné době je však rozvoj
Dolní oblasti Vítkovic ovlivňován čet-
nými omezujícími faktory, a nejedná se

pouze o otázky spojené s odstraňová-
ním ekologických zátěží. 

Na otázku, do jaké míry bude právě
pilotní projekt schopen rozklíčovat nej-
komplikovanější problémy, náměstkyně
ředitele vládní agentury CzechInvest
Hana Chlebná odpověděla: „Vše, co má
v této souvislosti technický, majetkový
či legislativní charakter umíme stan-
dardně řešit. Problém je spíše v právním
rámci. Navíc u nás obecně existuje vel-
mi nízká úroveň komunikace mezi insti-
tucemi a veřejností. Velmi důležité je
vytvoření daleko užší spolupráce veřej-
ného a soukromého sektoru. Musíme 
umět vypočítat, jaké míře rizika na straně
jedné  a jaké míře zisku na straně druhé se
vystavuje privátní sektor. A na co nesmí-
me rozhodně zapomínat, to je samotná
objednávka  a zájem veřejnosti.“ (m)

Region kontrastÛ a pfiíleÏitostí

Spolupráce vefiejného a soukromého sektoru
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19. března 2002 - 78. schůze
Stipendium města Ostravy

Rada města doporučuje zastupitelstvu vyhlásit výběrové řízení na udělení
Stipendia města Ostravy pro školní rok 2002-2003. Stipendium je udělováno měs-
tem Ostrava od školního roku 1996-1997. Doposud tak bylo poskytnuto celkem
70 studentům vysokých škol denního studia, interním doktorandům a studujícím
další vysokou školu v zahraničí.

❏ Jednání rady mûsta

27. března 2002 - 25. zasedání
Úprava rozpočtu

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí:
- neinvestiční dotace Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 ve výši

227 tisíc korun jako členský příspěvek statutárního města Ostravy
- investiční dotace společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy

ve výši 5 818 tisíc korun na estetizaci areálu letního koupaliště v Ostravě-
Porubě

- investiční dotace Ostravskému muzeu z prostředků výnosů z prodeje akcií
SME, a.s., ve výši 340 tisíc korun na vybudování elektronické požární sig-
nalizace.

Zastupitelstvo projednalo pouze část předložených materiálů, informace
o některých z nich naleznete na dalších stránkách Ostravské radnice. Členové
zastupitelstva města se opět setkali ve středu 10. dubna 2002. Zprávy z pokra-
čování jednání ZM uveřejníme v květnovém vydání našeho zpravodaje.

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

OSTRAVA NA BERLÍNSKÉM VELETRHU. Statutární město Ostrava se
v březnu prezentovalo na největším evropském veletrhu cestovního
ruchu  - ITB Berlín. V pětadvaceti výstavních pavilonech se představi-
lo přibližně 10 000 vystavovatelů ze 181 zemí. Ostravský stánek byl
součástí české expozice, stejně jako prezentace Moravskoslezského
kraje, Karlových Varů, Prahy, kraje Vysočina či Pardubického kraje.
Vedoucí kanceláře primátora Zdeněk Sladovník ocenil dobré organi-
zační a technické zabezpečení veletrhu a především zájem návštěvní-
ků i odborné veřejnosti o naše město. 

Česká expozice, kterou již tradičně zabezpečuje Česká centrála ces-
tovního ruchu, byla letos zaměřena na propagaci české gastronomie. 
Navštívila ji také delegace poslanců Parlamentu České republiky. (o)

Zahájení letní turistické sezóny na Prokešově náměstí a návštěva Nové radnice 

DEN  OTEV¤EN¯CH  DVE¤Í
27. dubna 2002

Od 10.00 do 12.00 hod. a odpoledne od 13.00 do 15.00 hod. prohlídka reprezentačních místností Nové radnice včetně kanceláře primátora.

Od 10.00 do 19.00 hod. vstup na vyhlídkovou věž zdarma, vyhodnocení výherců soutěže o nejstarší snímek radniční věže. Tradiční program
na náměstí s vystoupením mažoretek, kapely Skiblu, soutěže pro malé i dospělé, diskotéka, vystoupení „Michaela Jacksona“, 

koncert skupiny V.I.P., ve 20.15 hod. ohňostroj.

Ú¤EDNÍ HODINY ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU
V rámci zjednodušení a zlepšení vý-

konu státní správy odboru dopravy ma-
gistrátu byly od 25. března 2002 změně-
ny úřední hodiny na úseku evidence sil-
ničních vozidel, provozu autoškol a také
evidence a vydávání řidičských průkazů
u přepážek v budově na ulici Výstavní 
č. 55 ve Vítkovicích. Občané si mohou

vyřídit veškeré náležitosti související
s těmito činnostmi následovně:

Pondělí 8.00-11.45 a 12.45-17.00
Úterý 7.30-11.15 a 12.15-15.30
Středa 8.00-11.45 a 12.45-17.00
Čtvrtek 7.30-11.15 a 12.15-15.30
Pátek 7.30-11.00

Žadatel o stipendium musí mít trvalé bydliště v Ostravě a vynikající studijní
průměr. Nově je  na základě návrhu komise pro handicapované děti a mládež za-
řazeno kritérium pro studenty s handicapem - se specifickými poruchami učení
a těžké smyslové vady.

Dvanácti vybraným studentům řádného denního studia na vysoké škole 
a interním doktorandům v ČR bude stipendium uděleno ve výši 25 tisíc korun pro
jednoho. Stipendium ve výši 69 tisíc korun dvěma absolventům vysoké školy ne-
bo střední umělecké školy v ČR, kteří bez přerušení pokračují ve studiu  na ně-
které vysoké škole v zahraničí.

O vyhlášení výběrového řízení na udělení Stipendia města Ostravy pro příští
školní rok  rozhodne zastupitelstvo města. Konkrétní podmínky výběrového říze-
ní budou poté zveřejněny na internetových stránkách magistrátu města a v tisku.

Ekologický fond
Rada města doporučuje zastupitelstvu poskytnutí finančního příspěvku

z Ekologického fondu města Ostravy ve výši 50 tisíc korun pro Sdružení pro ob-
novu a rozvoj severní Moravy a Slezska na pokrytí nákladů zástupců jednotlivých
stran Visegrádské čtyřky na mezinárodní konferenci Odpady 21. Letošní druhý
ročník konference se uskuteční 23. až 25. dubna v ostravském hotelu Atom.
Nosnými tématy bude zpracování bioodpadů a příprava na zpracování plánů od-
padového hospodářství. Rada se opírala o doporučující stanovisko komise život-
ního prostředí rady města a kladný ohlas loňského ročníku konference.

VZPOMENEME
K 57. výročí osvobození Ostravy položí delegace statutárního města

Ostravy věnce u památníku v Husově sadu v úterý 30. dubna v 10 ho-
din. Aktu se zúčastní rovněž zástupci Svazu bojovníků za svobodu, Ar-
mády ČR, Konfederace politických vězňů a Československé obce legi-
onářské.



Budova radnice na Masarykově
náměstí stojí na svém místě už od
16. století. Sedávali tady nejváže-
nější muži města, svého času zde
sídlila četnická stanice i drobní
obchodníci. V roce 1931 po vý-
stavbě Nové radnice se sem 
nastěhoval důstojný nájemník – 
– Ostravské muzeum. Zcela na-
místě je v tomto případě ona 
okřídlená věta o zdech, které by
mohly vyprávět. Těch lidských 
osudů, příběhů, které se tady za
staletí odehrály. Vždyť jenom
v loňském roce sem zavítalo té-
měř 30 tisíc návštěvníků. 

Poklidně plynoucí čas ve staré
radnici vystřídají v létě dny poně-
kud hektičtější a rušnější. Začne
komplexní zevrubná rekonstrukce
celé budovy. Nejen o tom jsme si
povídali s ředitelkou Ostravského
muzea Jiřinou Kábrtovou. 

❒ Kdy všechno vypukne a ja-
ký bude postup dalších prací? 

Rekonstrukci muzeum opravdu
potřebuje. Statika, rozvody vody,
odpady, elektroinstalace, to vše je
v havarijním stavu. Předpoklá-
dám, že v červnu začneme provoz
a výstavní prostory přesouvat do
zadní části budovy muzea, proto-
že  nejprve přijde na řadu stará
radnice a radniční věž. Po ukon-
čení prací v této části sem expozi-
ce opět vrátíme a přestavba bude
pokračovat. Obě etapy by neměly
trvat déle než tři roky. Ovšem při
stavební činnosti v takto starých
prostorách mohou být nalezeny
historicky cenné objevy, jejichž
odkrývání by celý postup poně-
kud zdrželo. Rekonstrukce bude
financována z rozpočtu statutární-
ho města Ostravy a její výše je
předběžně vyčíslena na 89 milio-

ním celého přírodovědného oddě-
lení. V listopadu 2000 jsem se  po
konkurzu stala ředitelkou. Čím
déle jsem tady byla, tím více rost-
la má láska k „mému“ muzeu.

Moje srdce opravdu tluče pro
Ostravu, nikam jinam bych nešla
a jsem ráda, že pro ni můžu něco
udělat, navenek ji zviditelnit.
Kromě těch pěti let v Brně na stu-
diích, jsem z Ostravy nevytáhla
paty. Myslím si, že každý člověk
má vztah k místu, kde se narodil
a prožil nejhezčí roky. I když to
tak možná nevypadá, Ostrava má
v sobě hodně tajemného, mnoho
pozoruhodných míst ať už z po-
hledu historika nebo milovníka
přírody. Mám ráda zdejší lidi,
vždyť nám dělají čest a slávu po
celé republice i za jejími hranice-
mi. Řečeno slovy Jarka Nohavici
- Mám to tu prostě očuchané.

❒ Čtvrt století v muzejnictví,
ačkoliv pětadvacet let se v těch-
to staletých zdech jeví jen jako
letmý okamžik, vám už přece
jen dovolí srovnávat. Co se v té-
to oblasti za ta léta změnilo?

Vývojový trend jednoznačně
směřuje k atraktivní interaktivní
formě výstav. Snažíme se ná-
vštěvníky zapojit do dění v mu-
zeu, mohou si řadu věcí sami osa-

hat, vyzkoušet. Takto byla konci-
pována například velmi úspěšná
výstava Rostliny v hudbě, která
k nám přitáhla spoustu nových
návštěvníků. Samozřejmě ne vždy
lze takto postupovat. Předměty
velké historické hodnoty, které
mají být uchovány ještě pro další
generace, musejí zůstat za vitrí-
nou.

❒ Každé muzeum má své po-
klady, jedinečné sbírky. Čím se
může pochlubit naše muzeum?

Ve společensko-vědném oddě-
lení je to například  unikátní Maš-
kův orloj z roku 1935, rarita, kte-
rou obdivují především zahranič-
ní návštěvníci a děti nebo orchest-
rion s figurkou hrající na harmo-
niku, takové jsou jen dva v repub-
lice. Máme také krásné sbírky
porcelánu, skla, hodin, bohaté hu-
debně-historické oddělení, etno-
grafické sbírky. V přírodovědném
oddělení se můžeme pochlubit
především Šustovou paleontolo-
gickou sbírkou karbonu. To je ob-
dobí, ve kterém vznikalo uhlí
z kapradin, přesliček a plavuní
a některé zkameněliny zůstaly za-
chovány ve velmi dobrém stavu.
Za velkou přednost považuji
i fakt, že sídlíme v krásné budově
na krásném místě. (olš)

nů korun. Naším přáním je, aby
veškeré práce  měly minimální
vliv na náš provoz. Přístupná zů-
stane část stálé expozice s názvem
Dovednost lidských  rukou, Mi-
neralogie a petrografie. Řada dal-
ších zajímavých výstav bude pro-
bíhat podle dlouhodobého plánu.
Po dobu přestavby se do muzea
bude vcházet bočním vchodem od
parkoviště.

❒ Co nového nás v muzeu po
rekonstrukci čeká?

Především podstatně víc prosto-
ru pro výstavy a stálou expozici,
kde podstatná část bude  věnována
Ostravě. Dále vznikne bezbariéro-
vý přístup a také nový přednáško-
vý sál s kvalitním audiovizuálním
vybavením. Milovníky historie 
jistě potěší i moderní badatelna,
spojená s internetovou kavárnou.
Provozní část muzea s kanceláře-
mi zaměstnanců se přesune do
prozatím nevyužívaných půdních
prostor.

❒ Dostane se veřejnost také
na ochoz radniční věže?

Ano, při slavnostních příle-
žitostech nebo po předchozí 
domluvě bude vyhlídka na věž-
ním ochozu bezpečně přístupná.
S tím souvisí i další atraktivní
novinka. Na žádost občanů, od-
borníků a po prostudování histo-
rických pramenů jsme se rozhod-
li vrátit na radniční věž zvony.
Myslím, že to oživí celé Ma-
sarykovo náměstí. Jedenáct zvo-
nů různých velikostí řízených
počítačem bude vyzvánět  řadu
melodií, například lidové písně,
melodie Leoše Janáčka i Jarka
Nohavici, před Vánocemi pak
koledy.

❒ Ostravské muzeum v loň-
ském roce slavilo 70 let své
existence, letos slavíte malé
osobní výročí vy sama - pěta-
dvacet let strávených právě v té-
to instituci. Celý dosavadní ži-
vot v jednom městě, čtvrt století
v jednom muzeu. Nikdy jste ne-
měla chuť něco na tom změnit?

Vystudovala jsem Přírodově-
deckou fakultu na Masarykově
univerzitě v Brně a v březnu 1977
nastoupila jako odborný pracov-
ník mineralog do Ostravského
muzea. Pomalu jsem se prokousá-
vala klasickým muzejnictvím až
do r. 1990, kdy mě pověřili vede-
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Sídlo Ostravského muzea Starou radnici ãeká komplexní rekonstrukce

Masarykov˘m námûstím bude vyzvánût 
jedenáct vûÏních zvonÛ a zvoneãkÛ

❏ Rozhovor

DVù V¯STAVY. V těchto dnech je v Ostravském muzeu k vidění výsta-
va s názvem Záhada pravěké těžby v Krumlovském lese s koutkem,
ve kterém si můžete vzít do ruky pravý pazourek a zkusit, jak se jimi
našim předkům krájela kůže či opracovávalo dřevo. 
Druhá expozice představuje zajímavé obrázky prehistorické krajiny
a zvířat bohumínského autora Arnošta Hanáka. 
Obě výstavy potrvají do 10. května. Muzeum je přístupné od pondělí
do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 13 hodin.



Odbor kontroly a vnitřního auditu
magistrátu evidoval v loňském roce
298 stížností, podání, oznámení a ji-
ných podnětů občanů. 

V porovnání s předcházejícími ob-
dobími je patrný nárůst. Jedná se asi
o desetiprocentní navýšení všech podá-
ní a stížností, což podle vedoucí odbo-
ru Renáty Gembíkové do určité míry
ovlivnil přechod zaměstnanců a agen-
dy související s vyřizováním občan-
ských průkazů, evidence obyvatel, 
cestovních dokladů a především pak
dopravně správních činností z Policie
ČR na magistrát.

„Magistrátu byla rovněž v rámci re-
formy  veřejné správy a v důsledků ru-
šení školských úřadů svěřena část pra-
vomocí v oblasti školství. Také tato
skutečnost se nám do statistiky stížnos-
tí promítla. Jejich nezanedbatelná část
stížností je pak směřována na strážníky
městské policie.“

Vůbec nejpočetnější skupinu tvoří

stížnosti na chybný postup či průtahy
úředníků, samosprávných orgánů i ji-
ných subjektů při vyřizování záležitos-
tí občanů. Ne vždy však byla nespoko-
jenost občanů na místě. Z celkového
počtu 47 přijatých stížností bylo 32 ne-
oprávněných. Zejména otázky spojené
s činností stavebních úřadů byly hod-
noceny  často jako neodůvodněné a ne-
oprávněné.

Na chování strážníků městské poli-
cie si v loňském roce stěžovalo 22 ob-
čanů. Z toho nesprávný postup  při vý-
konu služby byl předmětem kritiky
v patnácti případech, ve čtyřech pak
nevhodné chování a jednání. Ovšem
pouze tři stížnosti byly oprávněné. (m)

Zákon o provozování autoškol
z roku 2000 upravuje podnikání
v této činnosti. Zájemce musí pře-
devším získat  registraci, která mu
je vystavena dopravním úřadem
příslušného okresního úřadu, a to
podle sídla jeho provozovny.
Nestačí mít jen živnostenský list.

Vedoucí živnostenského úřadu
magistrátu Jarmila Weczerková ří-
ká, že v registraci je kromě jiných
náležitostí také uváděna adresa
i provozovna autoškoly. „Dopravní
úřad nám pochopitelně každou ta-
kovou registraci předává k násled-
né evidenci. Díky tomu jsme také

zjistili, že údaje o provozovnách
nebývají v souladu s daty nezbyt-
nými pro samotnou registraci.
Například podnikatelé neoznámí
změny týkající se provozovny,
čímž dochází k porušení živnosten-
ského zákona. Proto je skutečně
nutné, aby nám okamžitě zahájení,
ale i ukončení provozování auto-
školy ohlásili. Jinak jim hrozí ne-
bezpečí v podobě až padesátitisíco-
vé sankce.“ 

Samozřejmě není třeba chodit na
živnostenský úřad osobně. Stačí,
když provozovatel autoškoly doru-
čí případné změny poštou. (m)

Každá zahraniční návštěva v bu-
dově Radnice města Ostravy je při-
pravována s nebývalou pečlivostí.
Protokol je totiž docela náročný pro-
ces protkán mnoha pravidly, povin-
nostmi i doporučeními. Mimořádný
důraz je kladen na sebemenší detai-
ly, jako je například uvítání, pořadí
přítomných při vzájemném předsta-
vování či předávání květin. Pa-
matováno je skutečně na všechno.
Jak říká primátor města Ostravy
Čestmír Vlček, nejdůležitější je
v každém případě volba témat jed-
notlivých rozhovorů. Prioritní sna-
hou je hlavně prezentovat Ostravu
jako město se zajímavou minulostí,
pestrou přítomností a perspektivní
budoucností. O tom, že se to vcelku
daří, svědčí rostoucí zájem o Ostra-
vu právě v podobě četných setkání
mimořádného významu.

„První důležitou zahraniční ná-
vštěvou letošního roku byl nesporně
příjezd britské velvyslankyně paní
A. Pringle. I když přijela do Ostravy
především za účelem seznámení se
s třetím největším městem republi-
ky, nevyhnuli jsme se pochopitelně
při oficiálním jednání ani aktuálním
otázkám v oblasti ekonomického
rozvoje a vzájemné spolupráce obou
zemí,“ uvedl primátor Čestmír
Vlček. V této souvislosti připome-
nul, že v loňském roce přivítal  v re-
prezentačních místnostech Nové
radnice velvyslance dvaceti zemí,
dva obchodní rady, dva chargé 
d’affaires, čtyři tajemníky velvysla-
nectví, setkal se rovněž s předsedou
Baskicka a jeho ministrem cestovní-
ho ruchu, s čelným představitelem
britského hutnictví lordem Paulem
of Marylebone a s dalšími představi-
teli  evropských měst, zástupci regi-
onů i kulturních a sportovních orga-
nizací. 

„Tento výčet čilých zahraničních

kontaktů dokládá  nejen dobré vzta-
hy se zástupci jiných států, regionů
a měst, ale i rostoucí zájem
o Ostravu jako takovou. Při všech
jednáních byl stěžejním tématem
především zájem navázat nebo pro-
hloubit ekonomickou spolupráci.
Diskutovali jsme o veškerých inves-
tičních, kulturních, vzdělávacích,
sportovních a ostatních možnostech
a nabídkách města. V tomto směru
byly vedeny úspěšné rozhovory s
velvyslanci Velké Británie, Francie,
Kanady, Španělska, Polska a dalších
zemí. Společná návštěva osmi velvy-
slanců asijských zemí byla zcela oje-
dinělou a v historii Ostravy zřejmě
nevídanou akcí. Rozdílnost ekono-
mické síly těchto zemí předurčovala
i oblast zájmů počínaje případným
vstupem investorů do některých úze-
mí města a konče zvýšením exportu
některých výrobků z Ostravska do 
asijských zemí,“ bilancoval primátor
Č. Vlček. Dodal, že samostatnou
skupinu návštěv tvoří pro město ne-
méně významné delegace partner-
ských měst, jako jsou Katovice,
Miskolc, Košice, Pittsburgh. Mozai-
ku setkání pak doplňují četné návště-
vy folklorních souborů (nejvzdále-
nější byl až z Nového Zélandu) a zá-
stupců sportovních svazů, např.
v rámci konání Mistrovství Evropy
ve volejbale,  turnaje Davis-cup v te-
nise atd.

„Všechny rozhovory probíhají po-
každé velmi otevřeně a přátelsky
a věřím, že kromě zápisu v pamětní
knize města byly navázány korektní
vztahy, které přinesou v krátké době
konkrétní výsledky nejen na úrovni
společenské, ale zejména v oblasti 
ekonomické,“ prohlásil primátor
města Čestmír Vlček těsně před pří-
jezdem dalšího vzácného hosta - ob-
chodního rady velvyslanectví USA
Riche Steffense. (m)
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Primátor města Č. Vlček se setkal 5. 4. 2002 s obchodním radou 
R. Steffensem.

Roz‰ifiování a navazování
zahraniãních kontaktÛ

„Zájem o Ostravu roste“, fiíká primátor mûsta â. Vlãek Na dovolenou s cestovní kanceláfií?

Auto‰koly a jejich provozování

StíÏnosti a podnûty obãanÛ

1999 2000 2001

Stížnosti 121 125 133

Podání 157 144 165

Celkem 278 269 298

Pro mnohé je představa o ideální
dovolené spojována výhradně se
službami některé z cestovních kance-
láří. Na tom není naprosto nic zvlášt-
ního ani neobvyklého. Tedy, pokud
se z nejrůznějších příčin a důvodů na-
příklad turista na vysněné místo do-
volené nikdy nedostane, ačkoli zapla-
til, nebo si naopak svůj pobyt dokon-
ce nedobrovolně o několik dnů pro-
dlouží, protože letadlo prostě zpět do-
mů v určený termín vůbec neletí.
Vzpomeňme si jen na stovky nešťast-
níků z loňské sezóny.

Pokud se tedy chcete vydat na zá-
jezd s cestovní kanceláří, pak musíte
spolu s cestovní smlouvou obdržet
doklad o uzavřeném pojištění, které
má cestovní kancelář uzavřené s pří-
slušnou pojišťovnou. Obsahovat mu-
sí: označení pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné
události. Jarmila Weczerková, vedou-
cí živnostenského úřadu, upozorňuje,
že neznalost nebo nepochopení záko-
na se může hrubě nevyplatit. „Je tře-

ba si uvědomit, zda uzavíráme smlou-
vu s cestovní kanceláří nebo cestovní
agenturou. V tom je zásadní rozdíl.
Cestovní kancelář musí být ze zákona
pojištěna, kdežto agentura nikoli.“

Co to tedy je zájezd? Podle záko-
na 159/1999 Sb. se zájezdem rozu-
mí předem sestavená kombinace
služeb (doprava, ubytování a jiné
služby cestovního ruchu, jež nejsou
doplňkem dopravy nebo ubytování
a tvoří významnou část  zájezdu,
nebo jejichž cena tvoří  alespoň 20
procent ceny zájezdu), je-li prodá-
vána nebo nabízena k prodeji za
souhrnnou cenu a pokud je tato
služba poskytována po dobu delší
24 hodin, nebo když zahrnuje uby-
tování přes noc. 

Naopak zájezdem není kombinace
služeb sestavená až na základě indivi-
duálního požadavku, prodávaná jiné-
mu podnikateli za účelem jeho další-
ho podnikání, když nabídka a prodej
nesplňuje znaky živnostenského pod-
nikání. (m)

❏ Podnikání



Kategorie stavby Rozpočt. Prostav. Plánovaná fin. potřeba v letech
náklad do 12/02 2003 2004 2005

Bytová výstavba 85 160 42 320 25 130 15 010 2 000

Tech. vybavenost 821 600 248 900 7 600 5 100 281 000

Reg. panel. sídlišť 380 550 118 500 115 500 89 500 16 000

Dopravní stavby 311 800 88 800 123 000 75 000 25 000

Veřejné osvětlení 120 000 0 35 000 35 000 50 000

Zlepšující živ. pr. 187 910 43 000 76 300 67 800 810

Sociální stavby 198 350 12 000 95 550 89 300 1 500

Zdravotnické st. 487 060 305 733 181 327 0 0

Školské stavby 90 000 1 200 34 800 34 000 20 000

Vodohospod. st. 760 298 270 578 35 720 21 000 8 000

Ostatní stavby 1 788 050 882 526 614 124 243 600 47 800

MS v hokeji 2004 671 100 280 100 328 000 63 000 0

Stroje a zařízení              budou upřesněny v jednoletých invest. rozpočtech

Investiční nákupy 516 938 259 938 155 000 102 000 0

Investiční dotace 67 000 40 000 27 000 0 0

1 854 051 840 310 452 110
CELKEM

6 485 816 2 593 595 3 146 471
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SEZNAM STAVEB ZAHÁJEN¯CH âI ZAHAJOVAN¯CH 
V ROCE 2002 (v tis. Kč)

včetně finančních závazků z nich vyplývajících v letech 2003-2005

Soulad mezi pfiíjmy a v˘daji
Sestavení rozpočtového výhledu

a vypracování seriózní analýzy,
v níž budou pojmenovány klíčové
vztahy v rámci investiční výstavby,
jednomyslně podporuje rovněž fi-
nanční výbor rady města v čele
s předsedou Alešem Zedníkem.
K projednávané otázce nám sdělil:

„Osobně považuji za skutečně
velké riziko nekonzistentní rozho-
dování orgánů města, které může ve
stejný den volat po snižování výda-
jů a současně učinit krok k jejich
navýšení. Právě toto se projevilo
následně při schválení odkupu akcií
Domu kultury Vítkovice. Každé na-
vyšování majetku města zvyšuje
potřeby výdajů na jejich údržbu.
Domnívám se, že první kritické po-
hledy musíme zaměřit na dotační
politiku města směrem k vlastním
organizacím a obchodním společ-
nostem. To musí ruku v ruce nava-
zovat na změnu systému řízení mu-

nicipalit, jiný systém výkonu funk-
ce dozorčích orgánů a vznik finanč-
ně analytické podpory pro jejich
rozhodování. 

Takové kroky nelze samozřejmě
provést jednorázově, protože setrvač-
nost veškerých procesů, tedy i u in-
vestic, je minimálně tříletá. Stávající
diskuze se, bohužel, týkala převážně
roku 2003. Přitom rozpor mezi zdro-
ji a nároky pokračuje i v letech 2004
a 2005. Jde o to, aby byl zajištěn sou-
lad mezi příjmy a výdaji rozpočtů da-
ných let s tím, že celá řada podmiňu-
jících usnesení zastupitelstva musí
být přijata s ročním i delším předsti-
hem. Například  přijetí úvěru ve výši
1 miliardy korun obnáší souhrnné zá-
konné a administrativní lhůty 9 až 10
měsíců. Také proto by pracovní se-
minář měl naprosto otevřeně odpově-
dět na tyto otázky. Rozpočet pro rok
2003 bude totiž sestavovat současné
zastupitelstvo.“ (m)

opak úspěchem, nedojde-li ve
srovnání s letošním rokem k jejich
navýšení. Například druhá etapa
reformy veřejné správy, v rámci
které bude město v přenesené pů-
sobnosti od 1. ledna 2003 spravo-
vat podstatně větší území než do-
sud, si pravděpodobně vyžádá při-
jetí nových zaměstnanců magist-
rátu, a tedy i zvýšení režijních ná-
kladů. „Pokud vezmeme v úvahu

veškeré vlivy a okolnosti, pak lze
pro kapitálové výdaje na investič-
ní výstavbu roku 2003 rezervovat
okolo 1,1 mld. korun,“ konstato-
val náměstek primátora Miroslav
Svozil.

Případné přijetí úvěru (mini-
málně 1 mld. Kč) však nepatří do
kategorie smysluplných řešení.
Město by se mohlo při alarmují-
cím růstu běžných výdajů vystavit
znatelnému riziku a potřebné mi-
liony na investice by za pár let
prostě v rozpočtu města scházely.
Senátor a bývalý náměstek pro fi-
nance Milan Balabán upozornil,

že útlumovou křivku investic zaží-
vají všechny obce České republi-
ky. „Tři bohaté roky máme za se-
bou a před námi stojí úkol potlačit
běžné výdaje a povýšit oblast ka-
pitálových výdajů. Bez zásahu do
struktury města to nepůjde a systé-
mově není vhodné ani žádné další
výraznější zadlužování města.“

Zastupitelstvo města proto ulo-
žilo vedení města předložit na
květnovém zasedání (15. května
2002) návrh opatření k zajištění fi-
nancování investic v příštích le-
tech, čemuž bude předcházet pra-
covní seminář. (M)

Mûstské investice: konãí extenzivní rÛst
„Návrh rozpočtového výhledu

pro příští rok předpokládá výši ka-
pitálových výdajů na investiční
výstavbu v částce 1,85 miliardy
korun. Přitom rozpočtový výhled
statutárního města Ostravy na rok
2003 nedosahuje ani 400 milionů
korun, a to včetně padesáti milio-
nů vázaných zastupitelstvem na
světový šampionát v ledním hoke-
ji roku 2004. Ten rozdíl činí 1,45
miliardy korun,“ uvedl náměstek
primátora Miroslav Svozil na sa-
motném začátku diskuze k materi-
álu, který obsahoval seznam sta-
veb již rozestavěných či ještě letos
zahajovaných včetně finančních
závazků z nich vyplývajících v le-
tech 2003-2005.

Na otázku členů zastupitelstva,
jakým způsobem lze tento finanč-
ní rozdíl pokrýt, M. Svozil řekl:
„Jak vyplývá z předběžných vý-
sledků hospodaření města za loň-
ský rok, k volnému použití bude-
me mít letos a následujících letech
zhruba 335 mil. Kč. Z toho však
bude nezbytné převést na  nedo-
končené investice městských ob-
vodů z předešlého roku 65 milio-
nů. Takže máme k dispozici pře-
bytek ve výši asi 270 milionů ko-
run. Další úspory mohou vznik-
nout díky krácení rozpočtu letoš-
ních běžných výdajů. Toto však
nelze učinit plošně. Střízlivým od-
hadem by město mohlo ušetřit
zhruba 70 mil. Kč.“

Při projednávání tohoto mate-
riálu dále zaznělo, že  snížení roz-
počtu běžných výdajů pro rok
2003 je takřka nemožné. Bude na-
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Průmyslová zóna v Hrabové
vstupuje letos do třetího roku
přípravných prací. K dispozici
je zatím území tzv. I. etapy 
o velikosti 20 hektarů, která
byla stavebně ukončena v loň-
ském roce. V současné době již
probíhají poslední kolaudační
řízení. Tato část technické in-
frastruktury byla financována
osmi miliony korun z prostřed-
ků městského rozpočtu. Dalších
osm milionů korun tvořila stát-
ní dotace.

„Původně měl navazující in-
vestici vybudovat vlastník po-
zemků, určených pro výstavbu
střediska Globus, akciová společ-
nost  West Investment Praha. To
se nepodařilo, poněvadž firma od
svého záměru výstavby hyper-
marketu nakonec upustila. Pro-
tože statutární město Ostrava není
vlastníkem všech pozemků uvnitř
území zóny, není dosud jasné,
kdo nakonec tuto stavbu realizu-
je, zda ji zainvestuje samotné
město nebo se pozemky prodají
jinému zájemci. Zatím jsou však
pozemky na ploše 13 hektarů pro
město příliš drahé. Nabídka je 

55 eur za jeden metr čtvereční,“ 
uvedl Josef Brom z odboru eko-
nomického rozvoje magistrátu.
Propojení této části infrastruktury
s I. etapou je nutné urychleně rea-
lizovat. Hlavním důvodem je ze-
jména svedení povrchových vod
do prostoru tzv. suchého poldru
a dopravní napojení včetně pro-
dloužení technických sítí, do již-
ního sektoru zóny.

„Součástí II. etapy infrastruktu-
ry bude i dopravní napojení prů-
myslové zóny na ulici Místeckou,
a to v prostoru stávajícího nadjez-
du směrem od Ostravy. Předběžný
termín ukončení této etapy tech-
nické infrastruktury byl stanoven
na rok 2004,“ řekl vedoucí odboru
Milan Kolder. Dodal, že celkové
náklady představují sedmdesát mi-
lionů korun.

Od roku 2000 pokračují samo-
zřejmě výkupy pozemků v územ-
ní rezervě (zhruba 40 hektarů).
Tato plocha je podle územního
plánu města určena pro umístění
zóny lehkého průmyslu, skladů
a drobné výroby. Ze severní stra-
ny ji vymezuje ulice Nebeského,
na jihu okraj plochy určené pro

lehký průmysl, na východě ulice
Místecká a na západě potok Zif.  

Za poslední  rok projevilo o
území průmyslové zóny Ostra-
va-Hrabová vážnější zájem ně-
kolik  zahraničních investorů
i domácích firem. Podle Milana
Koldera byla již  vedena  jedná-
ní se zájemci z oblasti automo-
bilového  průmyslu, strojírenské
výroby i elektroniky. Průmyslo-
vá zóna je evidována  v databá-
zi agentury CzechInvest, pre-
zentována je rovněž na veletr-
zích investičních příležitostí, ja-
ko je MIPIM ve francouzském
Cannes nebo IMMOS REALEX
v Praze. 

A kdy vstoupí do území prů-
myslové zóny Ostrava-Hrabová
první významnější investor?
Záleží na mnoha okolnostech
i samotném zájmu společností.
Ovšem v současné době jsou to
především finanční možnosti sta-
tutárního města Ostravy na od-
kupy pozemků od soukromých
osob. Letos by na ně mělo být
z městské pokladny uvolněno
podle schváleného rozpočtu více
než 83 milionů korun. (Maj)
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Hrabová: strategická lokalita mûsta

Obdivovaná 
spoleãnost

Lehk˘ prÛmysl
ve Svinovû

Území, které ve Svinově  vymezu-
jí ulice Rudná, Jelínkova, Bílovecká
a Dr. Kudely, tvoří jádro pro vznik
malé průmyslové zóny. Její rozloha
činí včetně již využívané plochy me-
zi ulicemi Jelínkova a Nad Porubkou
zhruba devět hektarů.

Přípravné práce byly zahájeny před
třemi roky a už na jaře roku 2000 se na
ploše 1,4 ha etablovala v nově postave-
ném objektu nábytkářská firma Intext
Krnov. V tomtéž roce získala další dva
hektary pozemků od města Ostravy fir-
ma AutoCont. Podle informací z odbo-
ru ekonomického rozvoje magistrátu
jsou v současné době k dispozici po-
zemky v majetku města o velikosti 
1,1 hektaru a jednoho hektaru, který
vlastní fyzické osoby.

Město Ostrava zatím do samotné pří-
pravy průmyslové zóny Svinov in-
vestovalo půl milionu korun, a to ze-
jména na projektovou dokumentaci
technické infrastruktury v ulici Jelín-
kově. Přeložky inženýrských sítí byly
realizovány  správci sítí, vlastní napoje-
ní si pak budovali investoři sami. 

Celkové náklady spojené s výstav-
bou nezbytné infrastruktury byly vy-
čísleny na 70 milionů korun. Část
těchto prostředků může být kryta do-
tacemi z Programu podpory rozvoje
ostravského regionu ministerstva pro
místní rozvoj, o které město Ostrava
již druhým rokem žádá. Počítá se, že
tato investiční akce bude zahájena
v červnu letošního roku a ukončena
o rok později. (m)

Omluva
V březnové Ostravské radnici si za-

řádil tiskařský šotek. V článku Titul
patří profesionálně zvládnuté rekon-
strukci nedopatřením vypadlo při před-
stavování autorů architektonického ře-
šení vítězného Domu roku 2001 jméno
ing. Petra Urbana. Omlouváme se!

Při této příležitosti připomínáme, že
slavnostní udělení titulu, odměny
a čestných uznání v rámci soutěže
Dům roku 2001 se uskuteční 15. dubna
2002 ve 14.00 hod. v budově Radnice
města Ostravy.

INZERÁT
Statutární město Ostrava, Proke-
šovo náměstí 8, 729 30 Ostrava na-
bízí k prodeji kinotechniku a zaříze-
ní z bývalého kina Dukla v Ostravě-
Porubě. Bližší informace o prodeji
poskytnou pracovníci odboru tech-
nické správy majetku, telefonní čís-
lo: 628 22 48.

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA RADIODIAGNOSTICKÉHO PAVILONU. Tato
investiční akce je členěna do šesti stavebních objektů. Za nejrozsáh-
lejší a zároveň nejvýznamnější lze nesporně označit výstavbu nového
radiodiagnostického pavilonu přímo v areálu městské nemocnice,
který navazuje na stávající spojovací koridory tohoto zdravotnického
komplexu. Konstrukční návrh objektu a základ celé stavby tvoří mo-
nolitický skelet o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží.

Termín výstavby: říjen 2001 - březen 2003

Cena stavebních prací: 225,497 mil. Kč

RDG technika: 242 mil. Kč

Projektant: Hutní projekt Ostrava, a.s.

Zhotovitel: Sdružení firem - UNIPS Ostrava, a.s.,
Bytostav Poruba, a.s.

Investor: statutární město Ostrava (v letošním roce
uvolnilo ze svého rozpočtu 120 mil. Kč)

Společnost ODS - Dopravní stavby
Ostrava, a.s., se zařadila do první de-
sítky nejobdivovanějších firem v rám-
ci 5. ročníku neformální soutěže
Czech Top 100. Jedná se určitě o ne-
přehlédnutelný úspěch, když si uvědo-
míme, že výběr nejlepších probíhal
z více než 700 společností a tohoto 
úkolu se ujaly desítky českých odbor-
níků snad ze všech průmyslových,
hospodářských i finančních oblastí.

„Projevený obdiv je pro nás sku-
tečně velmi cenný, protože v soutěži
nerozhoduje ani obrat, ani počty za-
městnanců, ale etika v podnikání,
spolehlivost v partnerských vztazích
a také dlouhodobá ekonomická stabi-
lita. Naše společnost se už podruhé 
umístila na desátém místě v kategorii
All Stars, nejlepší jsme byli v katego-
riích Stavebnictví a Nejobdivovanější
společnost v Moravskoslezském kra-
ji,“ říká Stanislav Hyvnar, vedoucí
marketingu ODS, a.s. 

Podstatné je, že se tato ostravská
společnost stejně přesvědčivě proje-
vuje ve „svém vlastním“ městě.
V současné době probíhá plně v její
režii rozsáhlá rekonstrukce ulice 
30. dubna za zhruba 17 milionů ko-
run. Stavební práce skončí v polovině
srpna letošního roku. Mezi ulicí
Sokolskou a Nádražní bude postave-
no asi 80 parkovacích míst, v návaz-
nosti na ulici Přívozskou vznikne 
malá okružní křižovatka, celý úsek 
opravované ulice bude mít nové
chodníky i místa s parkovou úpravou. 
Pracovníky  ODS - Dopravní stavby
Ostrava, a.s., však nelze přehlédnout
ani při výstavbě prvních mostů
v rámci projektu D47. Konkrétně se
jedná o dálniční most přes řeku Odru,
přeložku ulice Hlučínské a čtyři mos-
ty nad budoucí dálnicí na ulici Opav-
ské ve Svinově. (m)  



V¯STAVA NA KOLEJÍCH. Moderní vlak „exider“ společnosti Siemens -
- divize Automatizace a pohony (A-D) zastavil 28. března 2002
v Ostravě na nákladním nádraží v Přívoze. Prošly jím stovky ná-
vštěvníků, kteří se měli možnost seznámit s naprosto novým a ne-
tradičním způsobem prezentace moderního světa automatizace
a pohonové techniky. 
V jednotlivých vagonech (celkem 14)  jsou umístěna  také oborová
řešení pro farmaceutický, chemický i automobilový průmysl.
Expozici si rovněž prohlédli primátor města Čestmír Vlček a ná-
městek pro dopravu Ladislav Stuchlík. 
Jak jsme se dověděli přímo od ředitele divize A-D v České republi-
ce J. Schmidta, vlak dlouhý 300 metrů svou cestu zahájil 20. břez-
na letošního roku v Praze a v průběhu příštích dvou let zastaví
v mnoha světových železničních stanicích. Projede sedmdesáti 
evropskými městy ve 22 zemích a jednadvaceti městy v Číně. (m)
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Státní dotace na regeneraci 
fifejdského sídli‰tû

Peníze pro cyklistické stezky
Program výstavby a údržby cyklistic-

kých stezek v rámci  Státního fondu do-
pravní infrastruktury (SFDI) byl poprvé
vyhlášen v loňském roce. Tehdy se o fi-
nanční pomoc ucházelo deset ostrav-
ských projektů, ale příspěvek ve výši
900 tisíc korun nakonec získal pouze je-
den z nich, a to cyklistická trasa Plesná -
Poruba. Do určité míry zřejmě tuto sku-
tečnost ovlivnil celkový počet 53 přihlá-
šených projektů a pouze 12,1 milionu
Kč určených k jejich financování. 

Letos dosahuje částka ve fondu 
okolo 30 milionů korun, ale podle in-

formací olomouckého Centra doprav-
ního výzkumu je poptávka velmi vy-
soká a počet projektů se blíží ke dvě-
ma stům. Město Ostrava podává žá-
dost o příspěvek ve výši  7,59 milionu
korun (49 % celkových nákladů) na
realizaci cyklistické stezky Komen-
ského sady - ZŠ Gebauerova v měst-
ském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, stezky trasy „T“ a „W“
v Porubě, první etapy stezky trasy
„M“ ve Svinově a cyklistické stezky
Výstavní - Zelená v Mariánských
Horách a Hulvákách. (m)

I. etapa II. etapa III. etapa IV. etapa CELKEM

Realizace 39 649 750 73 679 300 39 513 350 56 528 600 209 371 000

Projekt. dok. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 702 825 15 702 825

Z toho
dotace státu 27 754 825 51 575 510 27 659 345 39 570 020 146 559 700

Na veletrhu ve francouzském Cannes projevily váÏn˘ zájem u nás investovat ãtyfii spoleãnosti 

Ostrava má svûtu skuteãnû co nabídnout
„Byla to grandiózní akce a Ostrava

se nevrátila z Cannes s prázdnou,“ za-
hájil tiskovou besedu náměstek primá-
tora Miroslav Svozil bezprostředně po
svém návratu z největšího světového
veletrhu nemovitostí a investičních pří-
ležitostí MIPIM, který se v polovině
března konal za účasti šestnácti tisíc zá-
stupců z více než šedesáti zemí na vý-

stavní ploše větší než 17 tisíc metrů
čtverečních.

Ostrava v Cannes představila průmy-
slové zóny v Hrabové, Hrušově
a Mošnově, Vědecko-technologický
park Ostrava, rozvojové území v centru
města Karolina, ale také projekt
Slezskoostravského hradu i nádražního
a přednádražního prostoru ve Svinově.

Každý z vystavovatelů se snažil při
obchodních jednáních o určité  odlehče-
ní. V tomto ohledu  byl velkým magne-
tem stánku Ostravy hokej, kde si mohli
návštěvníci vyzkoušet své sportovní u-
mění střelbou na branku. Bude to právě
Ostrava, která se za dva roky stane jed-
ním z pořadatelských měst světového
šampionátu v ledním hokeji. Naše měs-
to tvořilo v rámci stánku - řečeno spor-
tovní terminologií - smíšený tým,
v němž spoluvystavovaly také společ-
nosti IPS Skanska, TCHAS a ŽS Brno
- divize Pozemní stavitelství Ostrava.

Zástupci města jednali s řadou vý-
znamných investorů. Ale bylo by při-
nejmenším naivní domnívat se, že kaž-
dý kontakt vyústí do podoby podepsa-
ného kontraktu. Developing je totiž
dlouhodobý a náročný proces. „Kon-
krétní zájem u nás investovat projevily
čtyři společnosti. Německou firmu ECE
láká území bývalé koksovny Karolina.
Jižně od hotelu Palace by mělo být po-
staveno obchodní centrum. Nizozem-
ská investiční společnost Rodamco
Europe potvrdila svůj záměr finančně
se podílet na realizaci zástavby proluky
Masarykova náměstí. Britská firma

Ecorys International se sídlem v Rotter-
damu již připravuje projekt dekontami-
nace Dolní oblasti Vítkovic. Ve Francii
jsme se setkali také se zástupci společ-
nosti Morávka Centrum Brno. Právě ta
chce ve Svinově postavit komerční ob-
jekt,“ uvedl náměstek M. Svozil. Dodal,
že stranou zájmu nezůstala ani průmy-
slová zóna Mošnov. Úvahy o vybudo-
vání logistického centra jsou docela 
reálné. 

„Dříve bývalo zpochybňováno, zda
se má město Ostrava tohoto veletrhu
nemovitostí vůbec zúčastňovat. Jsem
přesvědčen o tom, že i kdyby se ne-
měla uskutečnit už žádná jiná pracov-
ní cesta, tak na MIPIMu nesmíme
chybět a ve svém snažení přilákat in-
vestory a jejich peníze být ještě ra-
zantnější a důraznější. Shánět kapitál
je městský byznys.  A žádná nabízena
šance, jak jednotlivé programy pro-
hloubit a ještě více rozšířit kontakty,
nemůže být promarněna. Máme světu
skutečně co nabídnout,“ řekl náměs-
tek primátora M. Svozil s tím, že po-
tvrzením těchto slov je dobré povědo-
mí o městě a znalost jeho investičních
nabídek. (Maj)

Zastupitelstvo města schválilo
27. března 2002 projekt regenerace
sídliště Fifejdy I., v němž žije 3050
obyvatel ve 1292 bytech. 

Sídliště  je velké 20 hektarů a po-
dle návrhu by mělo doznat zásadní
a nepřehlédnutelné proměny. Akce
je zařazena do kapitálového rozpo-
čtu města pro letošní rok. Čtyři mi-
liony korun pokryjí náklady na pro-
jektovou dokumentaci.

Ke každému obytnému celku bu-
de patřit např. hřiště pro nejmenší
děti, bydlení bude zachováno nebo
rozšířeno ve střešních nástavbách
čtyřpodlažních domů, zatraktivně-
no bude bezprostřední okolí domů,
vzniknou terasy nájemníků v příze-
mí, členicí živé ploty atd. Počítá se
rovněž s modernizací občanské 
i přestavbou objektů technické vy-
bavenosti. (m)

Financování regenerace sídliště Fifejdy I (v Kč)



Tisíce organizací a milióny jed-
notlivců na celém světě oslaví
v dubnu svátek Modré planety.
První Den Země zorganizovali ame-
ričtí studenti 22. dubna 1970, aby
prosadili přijetí nových ekologic-

kých zákonů a zvýšení státního roz-
počtu na ochranu životního prostře-
dí. Akce s názvem Earth Day se teh-
dy zúčastnilo dvacet milionů obča-
nů USA.

V roce 1990 se k americké tradi-
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Ostrava oslaví Den Zemû 2002

Předcházející ročníky oslav Dne Země v centru města se setkaly s vel-
kým zájmem.

DANIELA RADKOVÁ, 
středoškolská učitelka:

Ano, protože chci, aby se naše
děti a vnoučata dožila důchodo-
vého věku alespoň v takovém
zdravotním stavu jako my. Pří-
roda si oslavu minimálně jednou
za rok zaslouží.

ALEŠ WRANA, 
farář českobratrské církve:

Jedna významná kniha začíná
slovy: ,Na počátku stvořil Bůh
nebe a zemi‘. Mělo to tak být, že
člověk nohama na něčem stojí
a nakonec ho tím přikryjí. Je
dobré ctít Zemi jako jednu ze
základních daností lidského ži-
vota. Ovšem ctít, ne uctívat.
Možná byste čekali, že farář bu-

de klást důraz spíše na to druhé,
na nebe, ale na to jsou tu jiní od-
borníci.

Dneska kdekdo létá někde
v oblacích. Iluzivní svět vytváří
politika. Někteří žijí ve virtuální
realitě, jiní zažívají extázi, když
mají plnou peněženku. Proto vi-
dím jako užitečné, pokud si jed-
nou začas připomeneme svoji ,ze-
máckost‘. A smiřujeme se s tím,
že dobré cesty budou vždycky 
upachtěné a umazané od hlíny.

LENKA ZYCHOVÁ, 
studentka:

Určitě, protože se připomenou
globální problémy na Zemi a pro-
paguje se nutnost ochrany život-
ního prostředí.

PAVEL VNENK, 
koordinátor Dne Země za MMO:

Já vnímám tento svátek na
dvou úrovních - jednak jako sna-
hu o upozornění na možná a snad
i stále rostoucí ekologická rizika,
ale také jako skutečnou oslavu
a vzdání úcty všemu krásnému
a živému, co nás obklopuje.
Bohužel mám pocit, že rizika ani
jedinečnost života dostatečně ne-
vnímáme. Výsledkem je drastické
ubývání divoké přírody, a tím pá-
dem i mnoha rostlinných a živo-
čišných druhů, rostoucí ozónová
díra, klimatické změny. My
Evropané si ne vždy uvědomuje-
me, že patříme na Zemi k privile-
gované menšině, která si může
dovolit dočasně se před následky

svého jednání izolovat. Vývoj této
civilizace v dosavadním stylu je
podle mě trvale neudržitelný. Již
teď na něj doplácejí kromě příro-
dy i desítky či dokonce stamiliony
lidí. Otázkou je, kdy dojde i na
nás. Pokud se nějak nezměníme.
A k tomu by právě takovéto osla-
vy měly dát impuls.

JOSEF OREL, 
důchodce:

Nevím, podle mého názoru je-
den den nic nevyřeší. Připadá mi
trochu pokrytecké velkolepě sla-
vit Den Země, když po zbytek ro-
ku se většina lidí chová k životní-
mu prostředí barbarsky a necitli-
vě. Obávám se, že nám to příroda
jednou vrátí i s úroky.

Pavilon C:

❒ Parlament mladých - diskusní po-
řad s představiteli města Ostravy pro
žáky a studenty (10.10-11.30 hod.)

❒ Povídání s V. Dostálem s projek-
cí diapozitivů z jeho cesty na kole
kolem světa (od 11.30 a 18.30 hod.)

❒ Ozvěny Ekofilmu s promítáním
snímků z Mezinárodního filmového
festivalu o životním prostředí (od
13.00, 16.45 a 18.00 hod.)

ci připojil zbytek světa. Dvěstě mi-
liónů lidí ze 140 zemí dokázalo, že
se zajímají o ochranu životního pro-
středí na Zemi. Zprávy ze všech
kontinentů informovaly o pocho-
dech, soutěžích, koncertech, festi-
valech, ekotrzích, úklidových ak-
cích, výsadbách stromků a dalších
ekologických aktivitách. Den Země
se tehdy stal největší organizovanou
demonstrací v historii. Česká repub-

lika se k oslavám připojila v roce
1991 akcí s názvem Osm dní pro
Zemi. V současné době se do kam-
paně ke Dni Země zapojuje celá řa-
da občanských iniciativ, škol, stát-
ních institucí i jednotlivců. Podobně
je tomu i v Ostravě, kde se letos
kromě akcí soustředěných 26. dub-
na do areálu Černé louky bude ko-
nat celá řada dalších soutěží, výstav,
exkurzí, brigád a podobně.

Proroctví indiánského kmene Cree: „Teprve aÏ pokácíte poslední strom, aÏ otrávíte poslední fieku, 
aÏ ulovíte poslední rybu, pfiijdete na to, Ïe se peníze nedají jíst.

V NA·Í MALÉ ANKETù JSME SE ZEPTALI: MYSLÍTE SI, ÎE MÁ SMYSL SLAVIT DEN ZEMù?

PROGRAM
Venkovní plochy v areálu výsta-

viště Černá louka (10.00-18.00 hod.):

❒ Jízda na koních

❒ Indiánská vesnice

❒ Soutěže a hry pro děti i dospělé

❒ Zookoutek

❒ Rekonstrukce sídliště lovců ma-
mutů

❒ Praktické ukázky tradičních ře-
mesel

❒ Výtvarné dílny a soutěže

❒ Škola bubnování

❒ Vysypávání Mandaly - poděková-
ní Matce Zemi

❒ Meditace na oslavu Země

❒ Vystoupení Divadla Jiříkovo vi-
dění (18.30-19.00 hod.)

❒ Vegetariánské i masové občerstve-
ní, makrobiotická jídelna Slunečnice

❒ Informační panely, výstavy a stán-
ky ekologických organizací

❒ Obřad světla a Panel přání

❒ Řada dalších aktivit, např. turnaj
ve foukacím fotbale, večerní tábo-
rák
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JAK NA OSLAVY DNE ZEMù POHLÍÎÍ IVAN KNIÎÁTKO,
NÁMùSTEK PRIMÁTORA ZODPOVùDN¯ PRÁVù 

ZA ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ, OCHRANU VOD A PÒDY?
Zemi bychom měli oslavovat každý den. Bez velkých slov a oficialit si de-

nodenně připomínat konečnost lidského bytí, naši závislost na přírodě. Ži-
votní prostředí - místo, kde žijeme, vzduch, který dýcháme, voda, kterou pi-
jeme… My lidé sdílíme jednu planetu s rostlinami, zvířaty a svými nešetrný-
mi skutky můžeme ovlivnit také jejich existenci. 

Zdrojem inspirace i praktických návodů, jak se začít chovat a myslet eko-
logicky, může být právě blížící se oslava Dne Země v Ostravě. Tentokrát pů-
jde o akci opravdu mimořádného rozsahu. Hlavním koordinátorem je poprvé
Klub cesty rytmu ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Lidé z Klubu
cesty rytmu jsou zkušenými organizátory nejrůznějších hudebních festivalů,
takže celodenní program oslav Dne Země v areálu výstaviště Černá louka
završí velkolepý koncert hned několika skupin. Věřím, že právě hudba přilá-
ká mnoho mladých lidí, kteří se při té příležitosti dozvědí i řadu informací
o aktivitách souvisejících s ochranou životního prostředí.

Za zmínku určitě stojí také fakt, že statutární město Ostrava podpořilo ak-
ce k letošnímu Dni Země historicky nejvyšší částkou. Komise životního pro-
středí a rada města doporučila zastupitelstvu schválení dotace v celkové výši
223 000 korun z Fondu životního prostředí města Ostravy. Tento fond se pl-
ní prostředky pocházejícími například z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl-
ského půdního fondu, pokut za odpady, pokut na úseku vodního hospodář-
ství, za porušování zákona o ochraně přírody nebo zákona o lesích a jiných
poplatků. Slouží pro účely péče o životní prostředí a každoročně je z něj do-
tována řada nejrůznějších aktivit. Za loňský rok ve fondu přibylo 5 milionů
a vydáno bylo více než 4,2 milionu korun. Vzhledem k navýšení některých
poplatků v letošním roce budeme hledat cesty, jak těchto prostředků použít
k rozšíření sítě sběrných dvorů s obsluhou. Počet sedmi stávajících dvorů (je-
jich seznam byl zveřejněn v minulém čísle Ostravské radnice) by se v bu-
doucnu měl několikanásobně zvýšit. Ostravané tam mohou odevzdávat také
nebezpečný a velkoobjemový odpad.

MALÁ REKAPITULACE
„Jsem jen jeden, nicméně

jsem. Nestačím všechno, přesto
mohu udělat alespoň něco. A to,
že nemohu stačit všechno, ne-
znamená, že odmítnu udělat to,
co mohu.“ E. E. Hale

❒ Denně vyhyne 50 až 100 dru-
hů živočichů a rostlin.

❒ Do roku 2000 bylo vyhubeno
10 % druhů organismů. Tyto
ztráty však mohou mít kumula-
tivní efekt, neboť vymření jed-
noho druhu může vyvolat zánik
několika dalších.

❒ Tropické pralesy ubývají
rychlostí 200 000 km2 za rok,
což znamená téměř 40 ha (plo-
cha 80 fotbalových hřišť) kaž-
dou minutu.

❒ Již téměř polovina deštných
pralesů na Zemi byla zničena.

❒ Sahara se rozpíná směrem na
jih rychlostí 50 km za rok, 29 %
pevniny je tedy ohroženo postu-
pem pouště.

❒ Každý rok ubude díky erozi
asi 24 miliard tun ornice, což
představuje přibližně 9 mil. tun
potenciální úrody obilí.

❒ S růstem populace je třeba
ročně vypěstovat asi 28 mil. tun
obilí navíc.

❒ Počet obyvatel na Zemi roste
o 1,74 % ročně, kdežto počet
motorových vozidel přibližně
o 5 % ročně.

❒ Domácnosti na celém světě
vyprodukují přibližně 700 mil.
tun pevných odpadů ročně.

❒ Roční světová produkce to-
xických látek se odhaduje na
375 mil. tun.

❒ Jen v Severním moři a sever-
ní části Atlantiku se od roku
1983 uložilo přes 30 tisíc tun ra-
dioaktivního odpadu, jehož po-
tenciální nebezpečnost bude tr-
vat desítky tisíc let.

❒ Průměrná hodnota celosvěto-
vé teploty byla v roce 1890 
14,4 °C, v roce 1990 to bylo už
15,4 °C.

❒ Genetická manipulace a klo-
nování jsou vstupem lidstva do
nové a dosud neprobádané ob-
lasti s těžko odhadnutelnými
důsledky.

❒ Odhaduje se, že člověk od
svého vzniku zničil tolik hekta-
rů produktivní půdy, kolik je jí
dnes na světě.

Dvoustranu připravila 
L. Olšovská

❒ Prezentace unikátního dokumentu
„O starých Starých Hamrech“
(15.00-16.00 hod.)

❒ Audiovizuální přednáška o pro-
gramu hnutí Brontosaurus Ještěr
s názvem Akce Příroda (16.00-16.45
hod.)

❒ Film o józe spojený s besedou 
s P. Kucharčíkem: Co je vně je i
uvnitř, co je uvnitř je vně aneb Co
dělat, abych neškodil, ale spíše pe-
čoval (17.00-18.00 hod.)

❒ Videoprojekce filmu s ekologic-
kou tematikou Anima Mundi (od
20.30 hod.)

Pavilon G:
❒ Festivalová přehlídka, na které
vystoupí skupiny Švihadlo, Ta Jana
z Velké ohrady, Tomáš Kočko
a Orchestr, Ty Syčáci, Potok, Tu-
babu, Psychonaut (12.00-24.00 hod.)

❒ Beseda s politiky o životním pro-
středí v Ostravě (16.00-16.45 hod.)

❒ Internetový koutek

Evangelický kostel na Českobratr-
ské ul.: 
❒ „Chval Hospodina celá země“ -
slovo, písně a motlitby nejen pro vě-
řící (17.00-18.00 hod.)

Vstup na všechny akce je zdarma.
Změna programu vyhrazena. Aktuál-
ní informace naleznete na adrese:
www.mmo.cz, www.zulu.cz

NOVÁ KNIHA
Občanské sdružení Vita připravilo

pro všechny zájemce o životní pro-
středí v našem městě publikaci s ná-
zvem Jak se žije v Ostravě? V knize
najdete celou řadu čísel popisujících
stav životního prostředí v roce 2000.
Dozvíte se např. že za posledních de-
set let kleslo množství emisí oxidu siři-
čitého na téměř třetinu a emisí prachu
na méně než desetinu nebo že k ulicím
nejvíce zatíženým dopravním hlukem
patří úsek Rudné ve Vítkovicích.
Publikace je k dispozici v Ekologické
poradně Vity na Ahepjukově ulici.
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Není rozhodující, zda jsou lidé zdraví nebo nemocní

PodnikÛm se vyplatí zamûstnat lidi se zdravotním omezením

Jednou z nejproblematičtějších sku-
pin občanů ohrožených vysokou
a dlouhodobou nezaměstnaností jsou
lidé se změněnou pracovní schopností
(ZPS). Stejně jako u jiných problémů
spojených s nezaměstnaností si i tady
člověk musí odpustit černobílé vidění.

Kdo zaměstná bývalého horníka,
který má odpracovány desítky let v do-
le, je mu šestapadesát a po pěti letech
mu byl odebrán plný invalidní důchod?
Na druhé straně co s jeho mladším ko-
legou, rovněž někdejším horníkem,
kterému úřad práce zajistil rekvalifika-
ci? Muž díky ní získal místo ekonoma
v jisté instituci a velmi dobře se osvěd-
čil. Když začal více vydělávat, rozhodl
se práce nechat, aby nepřišel o invalid-
ní důchod a rentu a je opět v evidenci
nezaměstnaných. Mladých horníků
s rentou, kteří by se mohli rekvalifiko-
vat, jsou desítky. Nestává se však, že
by o rekvalifikaci někdo z nich sám po-
žádal. Ani ti, kteří nebyli vyučeni hor-
níky, měli jinou původní profesi
a mohli by se k ní vrátit, o to nestojí.
Úřad práce registruje podle údajů

z konce března 2 939 občanů se ZPS.
Tak zvaných „rentiérů“ je asi 580. Ne-
jsou to jen horníci, ale je mezi nimi
i několik žen z těžkých provozů ostrav-
ských podniků.

Blanka Kvasnicová se práci s lidmi
se zdravotním postižením věnuje řadu
let, nyní jako zprostředkovatelka na os-
travském úřadu práce. Je přesvědčena,
že není rozhodující, zda jsou lidé zdra-
ví nebo nemocní, záleží na tom, zda
mají o práci zájem. V tom s ní souhlasí
i Jarmila Hladilová, vedoucí zprostřed-
kování zaměstnání občanů se ZPS. Jak
ale obě dodávají, někteří jejich klienti
ani přes svoji mimořádnou snahu neu-
spějí. Nejvíce lidí se změněnou pracov-
ní schopností má kolem padesátky. Při
nedostatku volných míst je ochota fi-
rem zaměstnat i zdravého člověka
v tomto věku minimální. Navíc jako by
mnohdy u některých přetrvávala před-
stava, že lidé se změněnou pracovní
schopností jsou, jak se kdysi říkalo
a občas ještě říká, „mrzáci“. Sa-
mozřejmě to tak není.

Nejčastějším důvodem pro přiznání

změněné pracovní schopnosti jsou
u žen i mužů nemoci pohybového 
ústrojí (četnost těchto nemocí mezi kli-
enty úřadu práce zvyšují právě bývalí
horníci postižení vazoneurózou), dále
jsou to nemoci vnitřní – onemocnění
srdce, ledvin, onkologické choroby.
V poslední době přibývá lidí s psychic-
kým onemocněním. Častěji jím bývají
postiženy ženy. Nemoci, kterými trpí
klienti úřadu práce, jsou zároveň do ur-
čité míry obrazem jejich životního sty-
lu. Patrné to je podle B. Kvasnicové
u nemocí páteře. Když si paní stěžuje
a ona se zeptá, co s tím dělá, zda chodí
na rehabilitaci, zda se snaží cvičit, z vý-
razu ženy pozná, že takovou otázku po-
važuje za nepatřičnou. „Stejně jako se
člověk musí starat o páteř, musí pečovat
o své duševní zdraví. Ptám se lidí, co
dělají celý den. Převážně ho tráví u tele-
vize. Zdravotní postižení je v mnoha
případech spíše zástupným problémem
v tom, proč někteří nenacházejí zaměst-
nání. Jsou lidé skutečně hodně postiže-
ní a dokáží se s tím vyrovnat a jsou lidé
s řekněme běžnými problémy páteře,
jaké pociťuje v určitém věku každý,
a oni se s nimi nevyrovnají. Problém ve
skutečnosti pak není v onemocnění pá-
teře, ale v psychice člověka,“ míní zpro-
středkovatelka.

Řešení zaměstnávání lidí se ZPS
znesnadňuje také to, že lékaři nemají
bližší přehled o jednotlivých pracov-
ních prostředích. „Navíc, a je to přitom
v souladu s příslušnými předpisy, při
posuzování zdravotního stavu našich
klientů vydávají zápornou rekomanda-
ci - doporučení, co nesmí dělat, a ne co
by mohli dělat. My ale potřebujeme vě-
dět právě to, co by mohli dělat,“ říká
Jarmila Hladilová. Mnozí lidé se zdra-
votním postižením by ve svém oboru
mohli odvést jistě stejně kvalitní práci
jako zdraví.

Úřady práce mohou v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti poradenstvím
i finančně podpořit zájem zaměstnava-
telů o uchazeče se změněnou pracovní
schopností vedeného v evidenci neza-

městnaných. Úřad práce v Ostravě na
něj zaměstnavatelům přispívá až do vý-
še 70 % mzdových nákladů po dobu
jednoho roku. Nejen pro občany v evi-
denci, ale na všechny občany se ZPS,
může úřad práce poskytnout dotaci na
zřízení pracovního místa až do 100 000
Kč, popřípadě na provoz do 40 000 Kč
ročně.

„Nezaměstnaným se ZPS nabízíme
také rekvalifikace a motivační kurzy.
Uchazeče s vážnějším, například men-
tálním onemocněním, posíláme do stře-
diska pracovní rehabilitace v Ostravě-
Svinově, kde si mohou vyzkoušet růz-
né řemeslné činnosti, ale věnujeme se
s nimi i občanské nauce, učí se věci po-
třebné pro život, je s nimi také psycho-
ložka. Smyslem pobytu ve středisku
pracovní rehabilitace je blíže zjistit, co
by tito naši klienti vůbec mohli vzhle-
dem ke svému životnímu handicapu,
dělat,“ říká Jarmila Hladilová.

Zprostředkovatelky zabývající se u-
chazeči se změněnou pracovní schop-
ností neustále sledují celkovou nabídku
volných pracovních míst, a pokud jsou
to místa jen trochu vhodná, okamžitě
jednají se zaměstnavateli, zda by jejich
uchazeče nepřijali. Nejúčinnější bývá
často právě osobní jednání. Tradičními
zaměstnavateli občanů se ZPS, s nimiž
úřad spolupracuje nejvíce, jsou Inter-
meta, Bonapento, VDI Meta a Charita
sv. Alexandra.

Novela zákona o zaměstnanosti tý-
kající se zaměstnávání lidí se ZPS, kte-
rá platí od letošního ledna, by se měla
více v praxi projevit spíše až koncem
roku, až se s ní zaměstnavatelé lépe se-
známí. Stát může díky této novele více
finančně podpořit firmy, které zaměst-
nají občany se ZPS, a naopak při nedo-
držení povinného podílu těchto lidí vy-
žaduje proti dřívějšku jako náhradu
trojnásobně vyšší finanční odvody.
Zájem podniků o občany se změněnou
pracovní schopností by se tak měl ne-
pochybně zvýšit. Na druhé straně na
nich samotných bude záležet, zda a jak
lepších šancí skutečně využijí. (SB)

Upozornûní
Úřad práce v Ostravě upo-

zorňuje zaměstnavatele, kteří
obdrželi v roce 2001 dotaci nebo
návratnou finanční výpomoc
v rámci aktivní politiky zaměst-
nanosti, na povinnost vypořádat
se se státním rozpočtem způso-
bem stanoveným vyhláškou mi-
nisterstva financí č. 12/2001 Sb.
Termín vypořádání byl stano-
ven na 15. února 2002 a dosud
tuto povinnost splnil jen velmi
malý počet zaměstnavatelů. Pří-
padné nevrácení částky nespo-
třebované v roce 2001 znamená
porušení rozpočtové kázně, kte-
ré šetří finanční úřad.

Novela zákona o zaměstnanosti
(zákon č. 1/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) platná od 
1. ledna letošního roku upravuje po-
vinnosti zaměstnavatelů týkající se
zaměstnávání občanů se změněnou
pracovní schopností.

Zaměstnavatel je povinen zaměst-
nat občany se změněnou pracovní
schopností ve výši „povinného podí-
lu“ na celkovém počtu svých za-
městnanců. Povinný podíl je dán pro
firmy s více než 25 zaměstnanci a či-
ní 4 %.

Povinný podíl může zaměstnavatel
naplnit i jinak než zaměstnáváním ob-
čanů se změněnou pracovní schopnos-
tí. Může odebírat výrobky od zaměst-
navatelů zaměstnávajících více než 
50 % (oproti dřívějším 55 %) zaměst-

nanců se změněnou pracovní schop-
ností, může zadávat výrobní programy
těmto zaměstnavatelům nebo odebírat
výrobky chráněných dílen provozova-
ných občanským sdružením, státem
registrovanou církví nebo nábožen-
skou společností nebo církevní práv-
nickou osobou nebo obecně prospěš-
nou společností nebo bude zadávat vý-
robní programy těmto subjektům.

Třetí možností, jak splnit povinný
podíl, je odvod do státního rozpočtu.
Výše tohoto odvodu činí ročně za kaž-
dého občana se změněnou pracovní
schopností, o kterého zaměstnavatel
nesplnil povinný podíl, 1,5 násobku
(oproti dřívějšímu 0,5 násobku) prů-
měrné mzdy v národním hospodářství.

Povinný podíl může zaměstnavatel
plnit kombinací všech tří způsobů.

Do zákona byl dále vložen nový pa-
ragraf 24a, týkající se příspěvku po-
skytovaného úřadem práce firmám za-
městnávajícím z celkového počtu
svých zaměstnanců více než 50 % lidí
se změněnou pracovní schopností, kte-
ré pro ně přizpůsobily svůj výrobní
program a pracovní podmínky. Mě-
síčně činí příspěvek 0,35 násobku prů-
měrné mzdy v národním hospodářství
na každého zaměstnaného občana se
změněnou pracovní schopností. Pří-
spěvek se vyplácí zálohově. Pod-
mínkou pro jeho poskytnutí je, že za-
městnavatel nemá dluh vůči státu na
daních ani na sociálním a zdravotním
pojištění a není mu poskytován jiný
státní příspěvek nebo dotace na úhradu
mzdových nákladů pro občany se změ-
něnou pracovní schopností. (sb)

Blanka Kvasnicová (vlevo) a Jarmila Hladilová.

❏ Úfiad práce v Ostravû
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UMùLCI DùTEM. Charitativní koncert s názvem Chopinovské nokturno 
30. března  poprvé hostil ostravský Dům kultury Nové huti. Mezi diváky
zasedl také primátor Čestmír Vlček s manželkou. Pan primátor v krátkém
projevu ocenil skutečnost, že vstupné a dary z koncertu byly věnovány dět-
ským domovům ve Slezské Ostravě a Karlových Varech a poděkoval všem
sponzorům a organizátorům. Koncertu se zúčastnila řada umělců zvuč-
ných jmen, např. J. Svěcený, V. Hudeček, L. Brabec a D. Hůlka.

Divadlo loutek uvítá hosty
Ostravské Divadlo loutek bude 12.

května hostit pražské Divadlo Archa 
s česko-jihoafrickou divadelní fantazií
Obnošené sny. Představení je označo-
váno za ojedinělou ukázku aktuálního
proudu světového divadla, v němž se
mísí tradice a zvyky s nejnovějšími 
uměleckými směry a technologiemi.

Od 22. do 28. dubna v prostorách
Divadla loutek a Divadla Petra Bezruče
proběhne pět inscenací v rámci druhé
přehlídky divadelního spolku Kašpar
s názvem Kašparův Ostravský týden.
Diváci zhlédnou hry Růže pro
Algernon, Kodaň, Černí býci, Audien-
ce a Krvavá svatba.

Divadlo loutek v loňském roce ode-
hrálo 444 představení a navštívilo jej
více než 80 tisíc diváků, což je vzhle-
dem k omezené kapacitě hlediště 
opravdu úctyhodné číslo. Ke stávají-
cím patnácti inscenacím na repertoáru
přibyla nová loutková pohádka pro ne-
jmenší diváky Mařenka a Jeníček,
Smolíček Pacholíček.

Foyer Divadla loutek je už tradič-
ním prostorem pro atraktivní výstavy.
Do 28. dubna jsou tady k vidění obráz-
ky a hračky Z. Kvasnicové a od 
2. května  pak výstava obrazů a zají-
mavých artprotisů D. Dostálové s ná-
zvem Barevná abstrakce. (o)

Pomáhat mÛÏe opravdu kaÏd˘

Den pro rodinu za v˘hodné vstupné
Atraktivní program pro celou

rodinu na sváteční den 8. května
připravilo Ostravské muzeum,
Divadlo loutek, zoologická za-
hrada, Dopravní podnik Ostra-
va a Městské informační cent-
rum.

Celodenní akce začne v 9.30 ho-
din představením O princezně
Majolence v Divadle loutek. Ná-
sleduje návštěva expozic Ostrav-
ského muzea a odtud pak procház-
ka k Nové radnici, kde je pláno-
vána návštěva vyhlídkové věže
a pro zájemce také oběd v Rad-
niční restauraci za jednotnou cenu
60 korun. 

Program bude pokračovat ve
14.00 hodin odjezdem historický-
mi trolejbusy do zoologické zahra-

dy, kde rodiče s dětmi příjemný
den zakončí. To vše za velmi zvý-
hodněné ceny tak, aby celá akce
konaná při příležitosti Meziná-
rodního dne rodiny, byla dostupná
maximálnímu počtu zájemců. Počet
účastníků je však limitován kapaci-
tou Divadla loutek, která je 170
míst. Vstupenky na Den pro rodinu
v Ostravě je proto potřeba zakoupit
v předprodeji již od 22. dubna
2002, a to ve všech pobočkách
Městského informačního centra. 

„Uvidíme, jak  napoprvé organi-
začně zvládneme realizaci tohoto
dobrého nápadu. Pokud všechno
dobře dopadne a lidem se celá akce
bude líbit, určitě ji opět zopakuje-
me,“ slíbila ředitelka Ostravského
muzea Jiřina Kábrtová. (o)

V ulicích města Ostravy, stejně jako
na řadě dalších míst celé republiky, bu-
de ve dnech 24. a 25. dubna probíhat
peněžní sbírka organizovaná Občan-
ským sdružením ADRA. Výtěžek sbír-
ky s názvem Pomáhat může každý je
určen na pomoc obětem živelných po-
hrom a válečných neštěstí všude tam,
kde ADRA působí.

Sbírka bude probíhat podobně jako
známé „květinové dny“ a organizátoři
předem děkují všem, kteří přispějí.

Vždyť nikdo z nás neví, zda už zítra ne-
bude potřebovat pomoc jiných. Mezi
slovy – mám a jsem závislý na pomoci
– je často jen velmi malá vzdálenost.

K humanitárním aktivitám sdružení
ADRA Česká republika patří například
pomoc v zemích bývalé Jugoslávie, na
území bývalého Sovětského svazu,
spolupráce s jednotkami Armády ČR
v místech jejich zahraničních misí, nej-
různější sociální a psychosociální pro-
jekty. (r)

Dříve… …a dnes!

D¤EVùN¯ KOSTELÍK SV. KATE¤INY LEHL POPELEM. „Řekne-li se Hrabová, většina Ostravanů si asi vybaví dřevěný kostelík sv. Kateřiny. Vzpomínáte si, těmi-
to slovy jsme začínali v říjnu loňského roku naše pravidelné nahlédnutí do historie tohoto městského obvodu?“ telefonovala brzy ráno 
2. 4. 2002  ředitelka archivu Blažena Przybylová k nám do redakce a sdělovala, že jedna z nejvzácnějších ostravských památek shořela do základů. A tak
dnes můžeme už o této cenné církevní stavbě, která dokládala pozoruhodné mistrovství řemeslníků, lidových stavitelů a jejich výtvarnou zdatnost a umění,
hovořit pouze v čase minulém. 
„Kostelík patřil k objektům, který byl uveden na seznamu historických památek  pro oblast velké Ostravy pořízených Státním památkovým úřadem v Brně
už v období první republiky, a to vedle kostela sv. Václava, Staré radnice a torza městských hradeb. V kronice obce se uvádí, že si kostel postavili staří
Hrabovjané ze dřeva velmi důkladně a že stojí posud jako vzácná památka umění stavitelského z klasických dob českých. Existence kostelíka byla proka-
zatelně doložena k roku 1564. K tomuto roku se totiž vztahoval nápis vpravo od hlavního vchodu v tomto znění: „Jura Choleva zesnul v Pánu třetí neděli
postní léta Páně tohoto 1564,“ uvedla ředitelka B. Przybylová. 
Do naší redakční uzávěrky jsme ještě  neměli k dispozici výsledky vyšetřování příčiny požáru. Ale obyvatelé Hrabové i ostatních částí města začali docela
vážně uvažovat o sbírce na stavbu nového kostela - přesné kopie toho původního. A tak bylo u České spořitelny zřízeno speciální konto. Příspěvky je mož-
né posílat na účet: 1684206329/0800, variabilní symbol 1564. (m) 
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V¯PRAVA DO HIMÁLAJÍ. Jedenáctiletý Tomáš Ležoň z Muglinova se
stal majitelem počítače, který mu prostřednictvím Sdružení pěstoun-
ských rodin věnovala společnost Q.gir. Jak připomněl ředitel společ-
nosti Jan Šarman, firma se rozhodla obdarovat Tomáše proto, že
chlapci upoutanému od dětství na invalidní vozík, může informatika
poskytnout perspektivu dobrého pracovního uplatnění. Součástí ma-
lého společenského setkání v zasedacím sále odboru sociálních věcí
Magistrátu města Ostravy byla i beseda s horolezcem Miroslavem
Cabanem. Třicítce dětí z pěstounských rodin a jejich blízkým spor-
tovec vyprávěl o svých dobrodružných výpravách, především o té za-
tím nejvýznamnější s názvem expedice Q.gir - K2 2001.
Beseda byla jednou z akcí, které pro více než sto devadesát pěstoun-
ských rodin pořádá sdružení spolu s pracovníky oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí ostravského magistrátu. (r)

VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE. V rámci celoročního cyklu Sdružení
Telepace Dny řemesel pro zdravé a zdravotně postižené děti se tento-
krát vyráběly velikonoční kraslice. Akce se zúčastnilo více než 
3 500 dětí.

Spoleãníci 
osamûl˘ch seniorÛ

Dobrovolníci - společníci osamě-
lých seniorů je název projektu občan-
ského sdružení Senior servis. Aktivita
je zaměřena na osamělé a zdravotně
postižené důchodce, kterým zajišťuje
bezplatné služby formou osobních ná-
vštěv, telefonického kontaktu, pomoci
při vyřizování osobních záležitostí, do-
provodů k lékaři apod. Cílem projektu
je prolomení společenské izolace a no-
vé začlenění seniorů do společnosti.
Základní potřeby starých spoluobčanů
jsou uspokojovány pečovatelskou služ-
bou. Na klidný, časově nelimitovaný
rozhovor, vyslyšení a poradu  však čas-
to už čas nezbývá. Právě tady je pole
působnosti dobrovolníků.

Systém dobrovolnictví je v naší ze-
mi teprve v počátcích, ve vyspělých
zemích je však přirozenou součástí so-
ciální sítě. Dobrovolníci jsou „obyčej-
ní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“.
Motivací pro jejich práci je snaha po-
moci bezmocným a současně sledovat
a následovat jejich cestu, která čeká
nás všechny, cestu do stáří. Statutární
město Ostrava podpořilo tento projekt
grantem, ze kterého bude dobrovolní-
kům hrazeno jízdné, odborné školení
a pojištění proti škodě.

Sdružení Senior servis hledá dobro-
volníky i klienty - osamělé seniory.
V obou případech je možné se obrátit
na tel. č. 0776 774 157 nebo 0737 
485 235. (r)

Sborník pfiedná‰ek
Na světě je nový sborník odborných

přednášek z 9. ročníku česko-francouz-
ských dnů, které Ostrava hostila v říj-
nu. Celá akce byla zaměřena na handi-
capované osoby - jejich začlenění do
pracovního procesu, pomoc v osobním
životě, výchovné systémy a vzdělávací
metody. Dalším tématem byla drogová
problematika. Přednášky z oblasti za-
členění dospělých postižených spolu-
občanů vycházely z praktických zkuše-
ností odborníků Asociace Zlatý déšť
v Bretani. Oblast drogové problemati-
ky prezentovala představitelka Asocia-
ce boje proti toxikomanii z Francie.
Nový sborník obsahuje také přednášky
ostravských odborníků na daná témata.
Vydání této publikace je jednou z akti-
vit statutárního města Ostravy zaměře-
ných na osvětovou práci s postiženými
osobami. Zájemci o sborník přednášek
se mohou obrátit na O. Kovárikovou 
z odboru kultury a vzdělanosti ma-
gistrátu.

Komise pro handicapované děti
a mládež rady města, která pracuje při
odboru kultury a vzdělanosti, připravu-
je pro letošní 10. ročník vzájemné čes-
ko-francouzské spolupráce týdenní cy-
klus akcí a přednášek, kterých se zú-
častní i zdravotně postižené osoby
z Francie. Hlavním tématem bude inte-
grace formou kultury a volnočasových
aktivit jako projevu životního stylu.
Termín konání je plánován na září le-
tošního roku. (r)

Ostrava se stala jedním z pěti čes-
kých měst, která byla zařazena do pro-
jektu s názvem Integrace menšin
v České republice. Projekt spojuje tři
hlavní cílové skupiny: romské spolu-
občany, sociální pracovníky a pedago-
gy pracující s touto menšinou. Tento
dlouhodobý program je dotován z pro-
středků Asociace holandských muni-
cipalit (900 tisíc korun) a z Evropské
komise (přibližně 160 tisíc Kč).
Peníze jsou určeny na financování řa-
dy aktivit včetně vybavení komunit-
ních center.

„Význam tohoto projektu spočívá
zejména v práci s romskými dětmi
a mládeží. Za podstatnou považuji prá-
vě snahu ještě více jim otevřít cestu
k integraci, ovšem s respektováním je-
jich vlastní identity,“ konstatoval ná-
městek primátora Zbyněk Pražák.

V březnu proběhl  první ze dvou
plánovaných seminářů konaných
v rámci celého projektu. V komunit-
ních centrech, která slouží romským
dětem i dospělým, se sešli sociální pra-
covníci z jednotlivých obvodů a učite-
lé romských dětí. „Akce se zúčastnilo
téměř 80 lidí a většina z nich byla v ko-
munitním centru poprvé v životě. Pro
nás bylo cenné shromáždění podnětů
a návrhů na druhý seminář. Přišli jsme
například na to, že sociální pracovníci
se neznají s učiteli, i když pracují se
stejnými romskými dětmi. Společně
hledáme možnosti zlepšování vzájem-
né spolupráce, co konkrétního může

každý z nás udělat,“ shrnula garantka
celého projektu Ingrid Štegmannová
z odboru sociálních věcí magistrátu.
Druhé kolo seminářů  se uskuteční do
konce května a diskusní kulaté stoly
pak v září. 

Od dubna do prosince poběží další
fáze projektu. Čtyři sociální pracovníci
a čtyři pedagogové budou pravidelně
docházet do komunitních center a po-
máhat romským matkám připravit děti
na školní docházku. Vzdělávací pro-
gram bude probíhat ve třech komunit-
ních centrech provozovaných občan-
ským sdružením Vzájemné soužití:
Liščina, Hrušov, Zárubek a v komunit-
ním centru Společenství Romů na
Moravě na Dobrovského ulici v Pří-
voze. Vybrané romské matky před-
školních dětí by poté měly být schop-
ny samy svým dětem pomoci  vyrov-
návat handicapy při vstupu do prvních
ročníků základních škol. V současné
době totiž některé romské děti končí
ve zvláštních školách především z dů-
vodů absence základních sociálních
dovedností, hygienických návyků
a nedostatečné jazykové přípravy. Tato
dlouhodobá spolupráce bude zároveň
motivací a jedinečnou zkušeností pro
zúčastněné pedagogy a sociální pra-
covníky.

V rámci projektu se uskuteční 
také výměnné studijní stáže s odborní-
ky z holandského partnerského města
Eindhoven, kteří participovali již na
formální přípravě jednotlivých aktivit

v rámci programu Integrace menšin na
území města. Holandští partneři  Ostra-
vu navštíví ve dnech 16. až 21. dubna.

„Za hlavní smysl celého projektu po-
važuji zlepšení sociální a pedagogické
práce vzhledem k romské minoritě.
Samozřejmě víme, že to vše je limitová-
no finančními prostředky v sociální ob-
lasti, systémem dnešního školství, ale
chceme se dozvědět, jak to vidí zúčast-
něné strany, co je v našich silách změnit.
Měla by vzniknout konkrétní doporuče-
ní vedoucí k pokrokům v této oblasti.

Důležité je, aby  deklarace nezůstaly jen
na papíře,“ uvedla I. Štegmannová.

Průběh celého projektu a zjištění,
která z něj vyplynou nakonec zrekapi-
tuluje informační brožura. I. Štegman-
nová dodala: „Vzdělávací program za
účasti pedagogů a sociálních pracovní-
ků v komunitních centrech může po-
kračovat i po skončení oficiálního pro-
jektu. Záleží na zájmu zúčastněných
stran. Finanční podporu by tato aktivi-
ta mohla najít v grantovém systému
města Ostravy.“ (ol)

Integrace men‰in: zlep‰ení sociální a pedagogické práce
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OCENùNÍ UâITELÒ. U příležitosti Dne učitelů obdrželo pětadvacet peda-
gogů z ostravských škol ocenění za vynikající výsledky práce. V ob-
řadní síni slezskoostravské radnice převzali  plakety z rukou náměst-
ka primátora Zbyňka Pražáka, vedoucí odboru školství magistrátu
Věry Kuchařové a starosty Slezské Ostravy Jana Svozila.

PUZZLIÁDA. Mateřská škola na ul. Čs. exilu 670 v Ostravě-Porubě
v březnu hostila čtvrtý ročník soutěže pro handicapované děti ve sklá-
dání puzzle.

V mariánskohorském kostele se v mi-
nulých dnech rozezněly hlasy a hudební
nástroje žáků Múzické školy v Marián-
ských Horách. Vystoupením nazvaným
Pro maminku škola zahájila řadu kon-
certů, jimiž chce prezentovat pozoru-
hodné výkony svých žáků. Škola je sou-
částí Lidové konzervatoře Ostrava, pří-
spěvkové organizace města. 

Počátkem 90. let podpořili v Marián-
ských Horách myšlenku zakladatelky
a pozdější ředitelky Miloslavy Sou-
kupové a poskytli škole to nejdůležitější
- budovu. Původně škola zajišťovala
přibližně 15 vyučovacích oborů. Dnes
už široká nabídka umožňuje realizaci
dětem a mládeži různého věku.  Cestu
k umění tady úspěšně otevírají lidem
s nejrůznějšími druhy zdravotních po-
stižení. Z 37 estetických a terapeutic-
kých oborů jmenujme alespoň drama-

tickou výchovu a pantomimu, které
jsou využívány zejména u dětí s komu-
nikačními problémy a s poruchami so-
ciálního kontaktu. Špičkových výsled-
ků škola dosahuje také při výuce sólo-
vého zpěvu, zpěvoterapii balbutiků
(koktavých), hře na hudební a rytmic-
ké nástroje. V pohybové a taneční vý-
chově jsou rozvíjeny pohybové schop-
nosti dětí při respektování tělesných
individuálností. Se základními výtvar-
nými technikami, materiály, ale i s u-
měleckými díly a jejich tvůrci jsou žá-
ci seznamováni ve výtvarné výchově.
Múzická škola se zaměřením na zdra-
votně postižené děti a mládež je prostě
škola hrou. Vyučuje i poskytuje potě-
šení.

Bližší informace o studijních mož-
nostech pro příští školní rok získáte na
tel. č. 662 68 91. (r) 

SEZNAM M· SE SPECIÁLNÍMI T¤ÍDAMI 
Ulice Městský obvod Zaměření třídy

Hornická, Repinova, Moravská Ostrava a Přívoz vady řeči
Špálova, Varenská

Zelená Mariánské Hory a Hulváky vady řeči

Obránců míru Vítkovice vady řeči

Čs. exilu Poruba vady řeči, více vad

Dvorní Poruba vady zraku, více vad

L. Podéště, V Zahradách Poruba vady řeči

F. Formana Ostrava-Jih vady řeči

I. Herrmanna Jih vady zraku

Chrjukinova, Klegova Jih více vad

Mitušova 4, Mjr. Nováka
Předškolní, Staňkova, Jih vady řeči
Za školou

·kolky jsou otevfiené zdrav˘m i postiÏen˘m dûtem
V bfieznu a dubnu probíhaly zápisy do pfied‰kolních zafiízení na území mûsta Ostravy

V Ostravě je v současné době 101
mateřských škol, jejichž zřizovateli
jsou jednotlivé městské obvody.
V tomto školním roce je navštěvuje
7 619 dětí, které jsou zařazeny do
342 tříd. Speciálních tříd je celkem
35, přičemž 24 je určeno pro děti
s vadami řeči, 7 pro děti s více va-
dami a 4 pro zrakově postižené.
Kromě toho je dalších 228 zdravot-
ně postižených dětí integrováno
v běžných třídách. Provoz všech za-
řízení zabezpečuje 877 zaměstnan-
ců, z toho 643 pedagogů a 234
správních zaměstnanců, jejichž za-
městnavatelem je statutární město
Ostrava.

Ve zdejších mateřských školách se
dějí opravdu zajímavé věci. V někte-
rých jsou uplatňovány prvky waldorf-
ské pedagogiky a prvky pedagogiky
Montessori, probíhá křesťanská vý-
chova, dopravní výchova a řada ško-
lek je zapojena do dlouhodobých pro-
jektů Zdravá mateřská škola a Začít
spolu. Ve většině zařízení fungují nej-
různější zájmové kroužky, které bý-
vají zaměřeny nejčastěji na anglický
jazyk, hudební, pohybovou a výtvar-
nou výchovu.

„Dobrou předškolní výchovu si ne-
lze představit bez lásky k dětem,
k profesi, bez obrovského pracovního
nadšení. Tvůrčí přístup, kreativita, ne-
změrná aktivita a obětavost. Tyto
vlastnosti zaměstnancům našich ma-
teřských škol opravdu nechybějí,“
konstatovala ing. Věra Kuchařová,
která má na odboru školství ostrav-
ského magistrátu na starosti právě
mateřské školy. Dodala, že mnoho ře-
ditelek i učitelek pracuje v občan-
ských sdruženích, jejichž předmětem
činnosti je zkvalitňování předškolní

výchovy. Jde například o Společnost
pro předškolní výchovu a Klub logo-
pedů a logopedických asistentů ve
školství. Velmi aktivní je také  počet-
ná  skupina ostravských členek
Světové organizace pro předškolní
výchovu OMEP.

Celkové náklady vynaložené na
mateřské školy jsou hrazeny ze státní-
ho rozpočtu, z rozpočtu města, měst-
ských obvodů a z příspěvků rodičů,
jejichž výši upravují obecně závazné
vyhlášky vydané jednotlivými ostrav-
skými městskými obvody. Výše těch-
to příspěvků však většinou ani zdale-
ka nedosahuje zákonem povolených
30 % neinvestičních nákladů vynalo-
žených na jedno dítě. Příspěvek rodi-
če neplatí v případě, že po jeho uhra-
zení klesne příjem rodiny pod 1,25
násobku životního minima.

Ekonomická stránka, tedy to, zda
je provoz předškolních zařízení hos-
podárný, je ožehavým problémem.
Potvrdila to i ing. Kuchařová:
„Nepříznivý demografický vývoj je
dostatečně znám, dětí ubývá a pro-
blém ekonomiky provozu nabývá na
intenzitě. Každé rušení školky po-
chopitelně vyvolává nesouhlasné re-
akce ze strany rodičů v dané lokalitě
a nepříjemné je také pro statutární
město Ostrava, jako zaměstnavatele
pedagogů i správních zaměstnanců.
Jenže čísla hovoří jednoznačně. Ve
školním roce 1999/2000 bylo na ú-
zemí města 111 školek s 8 414 dět-
mi. Následující školní rok už bylo
dětí pouze 7 859 a školek 107.
Letošní čísla uvedená v úvodu toho-
to článku dokládají další snížení po-
čtu dětí. Ke konci letošního školního
roku proto předpokládáme uzavření
jedné mateřské školy.“ (ol)

Úspû‰ní Ïáci Múzické ‰koly
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Hasičská technika z roku 1933 vystavená před Národním domem
v Moravské Ostravě.

Slavnostní předání automobilového žebře dobrovolnému hasičskému
sboru (1935) před Novou radnicí.

Dobrovolní hasiãi si v kvûtnu pfiipomenou 130 let
od zaloÏení svého prvního sboru

Oheň údajně přinášel lidem jako ži-
vá bytost mnohá dobrodiní, ale na
druhé straně i četné tresty a msty.
Proto se nesměl  bičovat, tlouci ani
hasit vodou, rozžhavené uhlíky neby-
lo radno rozhrabávat a naprosto nepři-
jatelné bylo do ohně plivat. Podle
známých pověr a předsudků se lidé
snažili žít  ve společnosti ohně  ve vší
úctě a velmi přátelsky. Podobným
způsobem pak naši předci přistupova-
li k samotné ochraně svých obydlí.
Stavení vykrápěli svěcenou vodou
a vykuřovali je, zapalovali hromnič-
ky. Mysleli si, že když vyjí  psi, usa-
zují se roje včel na domě, před stave-
ním se objeví zajíc nebo na pranýři
zakokrhá kohout, blíží se větší požár.

Až do konce minulého století pro-
stý lid věřil v nadpřirozenou  sílu sv.
Floriána. Ten byl také v našich ze-
mích uctíván jako patron ohně 
a ochránce před nebezpečím požáru.

Právě jemu  byla vzdávána mimořád-
ná úcta. V den jeho svátku, tedy 
4. května se sloužily mše za odvráce-
ní ohně a konala nejrůznější procesí.
Například v roce 1763 sv. Florián do-
kázal změnit směr větru tak, že nako-
nec vyhořela jen část města. Ostravští
měšťané nechali poté postavit na ná-
městí kamennou sochu sv. Floriána
v životní velikosti jako římského vo-
jáka, který  drží v levé ruce  korouhev
a pravou rukou lije z konve vodu do
ohně. Ostravské náměstí zdobila tato
barokní socha až do roku 1960.

Od 60. let 19. století se začaly po-
stupně utvářet dobrovolné hasičské
sbory. Převážně se jednalo o sbory
německé, protože nacházely poněkud
výraznější podporu pro svou činnost
u tehdejších německých městských
správ a rakouských státních úřadů.
Vůbec první německý dobrovolný ha-
sičský sbor byl v Moravské Ostravě
založen v roce 1872. O dva roky poz-
ději to už bylo v Hrušově a následně
byly utvořeny sbory ve Vítkovicích
(1884) a Přívozu (1885). Právě v 80.
a 90. letech minulého století se síť
dobrovolných hasičských sborů rozší-
řila téměř do všech obcí.

Ale vraťme se zpět na úplný začá-
tek. Psalo se datum 17. června 1872
a v restauraci Karolinských lázní se
konala ustavující schůze nově založe-
ného německého dobrovolného hasič-
ského sboru Moravské Ostravy, do je-
hož čela byl zvolen člen obecního vý-
boru Antonín Kasperlik. Sbor měl
161 členů, a to v družstvu lezců, stří-
kačů, strážním a dohledacím. A hasič-
ská technika? Dobrovolníci přebrali
pojízdnou ruční stříkačku, která byla
společně s drobnou výzbrojí umístěna
v městské věznici. Další dvě ruční
stříkačky byly volně postaveny v pod-
loubí radniční věže. Hasiči poté získa-
li  pojízdnou otočnou stříkačku, posu-
novací žebřík i vůz na rychlou přepra-

vu 12 mužů. V roce 1894 bylo na ú-
zemí Moravské Ostravy zřízeno 26
zvonkových poplašných stanic a rok
nato zprovozněn telefon. V roce 1892
hasiči zakoupili od firmy W. Knaust
parní stříkačku  za 3 600 zlatých.
V tomtéž roce byla  hned vedle nevy-
hovujícího hasičského skladiště na
Antonínově náměstí (dnes Smetanovo
nám.) postavena za 23 tisíce zlatých
moderní jednopatrová hasičská zbroj-
nice s 28m lezeckou věží. V každém
ohledu byl moravsko-ostravský hasič-
ský sbor před první světovou válkou
nejlépe vybaveným a vycvičeným
sborem.

Až do roku 1927 působil v Mo-
ravské Ostravě německý hasičský
sbor jako jediný. Dne 27. února 1927
došlo k založení Českého hasičského
sboru Moravská Ostrava. V roce
1932 byla činnost obou sborů uprave-
na novým hasebním řádem. Po-
hotovost drželi jeden měsíc čeští dob-
rovolníci, následující pak němečtí.
I přesto však docházelo k velkým
sporům zejména u společných zása-
hů, při kterých si německý sbor vy-
miňoval přednostní právo. V období
2. světové války (1943) zabrala ha-

sičský dům německá protiletecká
policie. Českému hasičskému sboru
byl přidělen dřevěný barák u diva-
dla. K dispozici měli pouze přenos-
nou motorovou stříkačku a staré ha-
dice. I tak velmi aktivně a s plným
nasazením pomáhali při vyprošťová-
ní raněných a mrtvých při těžkém
náletu v roce 1944. Při osvobozova-
cích bojích se snažili zachránit vý-
zbroj a výstroj. Autostříkačky  a dal-
ší vozy převezli do kolonie Hlubina,
kde bez větší újmy přečkaly přechod
fronty.

Bezprostředně po osvobození teh-
dejší předseda národního výboru Jo-
sef Kotas inicioval vytvoření placené
požární pohotovosti.  K 1. lednu 1950
pak  vznikl Veřejný požární sbor měs-
ta Ostravy, v rámci kterého byla zří-
zena protiplynová a potápěčská služ-
ba. Následovala série přejmenovává-
ní. Od 1. ledna 2001 nese již název
Hasičský záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje. To však nic nemění
na skutečnosti, že profesionální hasiči
spolu s dobrovolnými jsou zařazeni
do jednotek požární ochrany a k zása-
hům povoláváni Centrem tísňového
volání Ostrava. (Maj)

❏ Archiv mûsta Ostravy

V RÁMCI OSLAV 130 LET ZALOÎENÍ PRVNÍHO DOBROVOLNÉHO 
HASIâSKÉHO SBORU V OSTRAVù SE USKUTEâNÍ 

V KVùTNU 2002 TYTO AKCE:

2.-20. 5. 2002  
Historie a současnost sboru dobrovolných hasičů v Ostravě

výstava ve foyeru Radnice města Ostravy

5. 5. 2002 
10.00 hod., Prokešovo náměstí    

Soutěž TFA - běh na radniční věž 

(simulace zásahové činnosti za použití dýchacího přístroje)

18. 5. 2002
8.30 hod., Hlavní třída, Poruba

Soutěž starších žáků ve štafetovém běhu, soutěž mužů a žen na 100 m
s překážkami, ukázky činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů,
výstava soudobé i historické hasičské techniky (předvedena bude také

ruční čtyřkolová stříkačka z roku 1906)

DO ROKU 1914 BYLY POSTUPNù 
ZALOÎENY DOBROVOLNÉ HASIâ-
SKÉ SBORY V TùCHTO OBCÍCH:
❒ Proskovice 1886
❒ Stará Bělá 1888
❒ Svinov a Výškovice 1889
❒ Zábřeh nad Odrou 1890
❒ Slezská Ostrava 1892
❒ Poruba Ves, Muglinov,

Heřmanice, Polanka nad
Odrou, Mariánské Hory
a Krásné Pole 1893

❒ Pustkovec, Hrabová,
Hrabůvka, Martinov,
Kunčice, Nová Bělá  
a Nová Ves 1896

❒ Radvanice a Vítkovice 
město 1897

❒ Michálkovice 1902
❒ Plesná 1905
❒ Hulváky 1913
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ÚTULEK PRO PSY V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. ŠMEJLA je středního vzrůstu, dva a půl roku starý kříženec

dobrmana. Původ fenky se projevuje v její temperamentní, ale nea-
gresivní povaze. Šmejla potřebuje hodně pohybu, dostat z těla přeby-
tečnou energii, takže bude určitě spokojená například u domku se za-
hradou. Pracovníci útulku vzpomínají na okolnosti, za jakých byla
odchycena strážníky městské policie. Podle oficiálního zápisu totiž
obtěžovala návštěvníky poutě v Michálkovicích. Snad se také tato fe-
nečka dočká láskyplné péče nového pána.

2. DENISA je hnědorezavý kříženec. Této fence jsou čtyři roky 
a v třebovickém útulku je už od října loňského roku. Zasloužila by si
nový domov a hodného majitele, aby mohla zapomenout na krušné
chvíle svého života. Byla nalezena opuštěná, hladová, přivázaná na
jedné z ulic sídliště Ostrava-Dubina. Denisa je poslušná a hodná, ale
umí se projevit i jako správný hlídač.

3. BOBEŠ má tři roky a je to černobílý kříženec špice. V útulku
marně čeká na svého nového pána už téměř rok. Loni v srpnu jej
strážníci městské policie odchytili, když bezmocně pobíhal po vlako-
vém kolejišti a hrozila srážka s jedoucím vlakem. Jak už napovídá je-
ho jméno, Bobeš je velmi hodný, klidný, nenáročný  a bezproblémo-
vý pejsek, který se snadno adaptuje v jakémkoli prostředí a může být
věrným společníkem pro starší lidi i novým kamarádem v rodinách
s dětmi.

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Tfiebovice
Telefon: 696 72 88
Otevfieno: úter˘-pátek 10-15 hodin

sobota 11-15 hodin
nedûle 11-14 hodin 

Konto na podporu a financování ãinnosti útulku:
âíslo úãtu 2101020042/2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s.

1 2 3

V roce 2001 bylo spácháno cel-
kem 82 krádeží jízdních kol, což je
o 181 méně než v roce 2000. Ke sní-
žení počtu těchto trestných činů
přispívá také preventivní akce
Městské policie Ostrava, spočívající
v evidování bicyklů a stále častěj-
ších kontrol cyklistů. Ty provádějí
jak strážníci MP, tak i policisté
PČR Ostrava.

Evidenci jízdních kol vede městská
police už od roku 1995. „Rádi by-
chom obyvatele města znovu upozor-
nili na tuto bezplatnou službu. Je tady
jaro a s ním sezóna cyklistů a bohužel
i zlodějů kol,“ zdůraznil ředitel
Městské policie Ostrava Jan Hulva.

Vzhledem k cenám kol, vždyť špič-
kový typ dnes může stát tolik co star-
ší ojeté auto, se určitě vyplatí navštívit
služebnu městské policie ve  Svinově,
ul. Peterkova 369. Tady každý pra-
covní den od 7 do 15.30 hod. můžete
vaše kolo přihlásit do evidence měst-
ské policie. Kromě samotného bicyk-

lu je potřeba předložit také záruční list
nebo jiný doklad o jeho nabytí. To
proto, aby se do evidence paradoxně
nedostala kola již zcizená.

Jak celá procedura probíhá? Vaše
kolo prohlédne odborník, do registru
zapíše číslo rámu a popis markantních
znaků kola. Na rám pak nalepí speci-
ální samolepku s emblémem městské
policie. V nejbližší době budou k dis-
pozici zcela nové holografické samo-
lepky, jejíž úplné odstranění bez vidi-
telných následků je prakticky nemož-
né. (Majitelé registrovaných kol se
starším typem označení obdrží nové
samolepky poštou.) Strážník pak už
pouhou vizuální kontrolou zjistí, že
kolo je vedeno v evidenci a prověří,
zda není hlášeno jeho zcizení. 

„Často se stává, že ukradené kolo je
převezeno za hranice města, třeba do
jiného okresu a tam je už pak ano-
nymní a velmi těžko zjistitelné. Každá
městská policie má sice svůj registr 
evidovaných kol, jenže dosud nebyly

tyto informace vzájemně dostupné.
Teď se situace v tomto směru výrazně
zlepšila. V ostravském Centru tísňo-
vého volání začal fungovat informač-
ní  server s celostátní působností, kte-
rý  je přístupný všem městským poli-
ciím a Policii České republiky. Díky
serveru bude moci strážník u podezře-
lého kola zjistit jeho „totožnost“ -  zda
a kde je registrováno a zda se po něm
někde pátrá.

Registr kol Městské policie Ostrava
tak bude moci ještě lépe plnit účel,
pro který byl zřízen - prevence a sni-
žování počtu krádeží kol na území
města. V evidenci je momentálně při-
bližně 2000 kol všemožných typů
a cenových kategorií pro děti i dospě-
lé. Ing. Hulva však dodává: „V soula-
du se zákonem o ochraně osobních 
údajů jsme dopisem oslovili všechny
majitele registrovaných kol, aby dali
souhlas ke zpracování osobních údajů
a registraci, takže uvidíme, na jakém
čísle se nakonec počet ustálí.“ (olš)

V průběhu loňského roku bylo na 
území města Ostravy nalezeno a odchy-
ceno 1214 psů, kteří byli umístěni do 
útulku pro opuštěné psy v Ostravě-Tře-
bovicích. Z nich 418 se vrátilo ke svým
původním majitelům. Ne všechny příbě-
hy však měly takto šťastný konec. Někteří
psi svůj útěk nebo opuštění pána zaplatili
životem, když nepřežili střet s automobi-
lem, další pejsci si z podobných událostí
odnášejí postižení na celý život. Průměrný
počet psů čekajících na svůj lepší osud 
v útulku se pohybuje mezi 100 až 120.

Zvířata, která skončí v útulku a pů-
vodní majitel se o ně nepřihlásí, jsou na-
bízena do pěstounské péče. V roce 2001
se do nových rodin podařilo umístit 804
psů. Pracovnice útulku Věra  Hurychová
uvedla: „Zájemci jsou samozřejmě vítá-
ni, ale pořízení psího kamaráda je třeba
zodpovědně zvážit. Průměrná délka ži-
vota psa je deset let, takže každý si musí
rozmyslet, zda skutečně má  čas se psu
věnovat a zajistit mu vhodné podmínky
a finance pro případnou léčbu. U osamě-
lých a starších lidí je třeba probrat otáz-
ku, kdo se o psa bude starat v případě
dlouhodobé nemoci či úmrtí majitele.
Pes je totiž součástí dědictví po zemře-
lém a útulek tedy v tomto případě není
řešením.“

Pořídíte-li si po zvážení všech okol-
ností pejska z útulku, uděláte prospěš-
nou věc. Stane se členem rodiny, ať už
jako hlídač nebo společník či kamarád,
a podle toho je potřeba se k němu cho-
vat. Oplatí vám to svou láskou, věrnos-
tí a vděčností a v jeho přítomnosti mů-
žete dny prožít pestřeji než bez něj.
„Všichni pejsci jsou pobytem v útulku
psychicky poznamenáni, ať už v dob-
rém nebo zlém. Byť je o ně dostatečně
postaráno po stránce veterinární i cel-
kové péče, doma je doma,“ konstatova-
la V. Hurychová.

Všem majitelům pracovníci útulku
doporučují, aby psa přihlásili na přísluš-
ném obecním úřadě a označili jej vyda-
nou známkou. V případě zaběhnutí či
ztráty tím zjednoduší identifikaci nale-
zeného psa a jeho brzký návrat domů.
Pomoci může také umístění telefonního
čísla do tzv. patrony na obojku. Při ztrá-
tě psa je možné telefonicky kontaktovat
třebovický útulek a jeho pracovníkům
nahlásit popis hledaného zvířete. Nad rá-
mec svých povinností tady totiž vedou
tzv. knihu ztrát a nálezů a objeví-li se
pejsek uvedených znaků, ihned jeho
vlastníky kontaktují. Mnoho pejsků se
tímto způsobem dříve nebo později vrá-
tilo ke svým pánům. (ol)

Registrací proti zlodûjÛm jízdních kol

Kniha ztrát a nálezÛ

Profesionální
hasiãi hrají 

volejbal
V prostorách Zimního stadionu

v Ostravě-Porubě se od 6. do 11. 5. 
odehraje XII. mistrovství Evropy ve
volejbale profesionálních hasičů 2002.
Hlavními pořadateli jsou Česká asoci-
ace hasičských důstojníků a Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského
kraje (HZSMS), spolupořadateli pak
Česká sportovní federace hasičů
a Generální ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru ČR. Mezi přihlášený-
mi účastníky je např. družstvo Polska,
Nizozemí, Řecka, Švýcarska, Ně-
mecka a Belgie. Členy reprezentačního
týmu České republiky jsou také členo-
vé HZSMS. Od 7. do 9. 5. proběhnou
zápasy v jednotlivých skupinách, semi-
finále a finále je naplánováno na 10. 5.
V průběhu mistrovství bude k vidění
také výstava hasičské techniky a vý-
zbroje hasičů. (o)



PfiestaÀ a vyhraj!
Řadu hodnotných cen získají výherci v soutěži pořádané Státním zdra-

votním ústavem a Světovou zdravotnickou organizací. Cílem soutěže
Přestaň a vyhraj 2002 je pomoci kuřákům zbavit se jejich nebezpečného ná-
vyku.

Do soutěže se může přihlásit každý kuřák ve věku 18 let a více, který kou-
ří alespoň jednu cigaretu denně po dobu nejméně jednoho roku. Do losová-
ní o ceny budou zahrnuti ti účastníci, kteří zašlou řádně vyplněné přihlášky
do 30. dubna na adresu: Přestaň a vyhraj, Státní zdravotní ústav, Šrobáro-
va 48, 100 42 Praha 10. Podmínkou je dodržení závazku nekouření po dobu
trvání soutěže - od 2. května do 29. května, které bude u vítězů ověřováno la-
boratorně. Zvláštní cena je určena nekuřákovi, který získá do soutěže nej-
méně jednoho kuřáka a bude jej v jeho úsilí podporovat.

Přihlášky je v Ostravě možné získat na těchto kontaktních místech:
Krajská hygienická stanice (KHS), Na Bělidle 5, KHS, Partyzánské nám. 7,
pobočka VZP, Sokolská 267, Kulturní dům Gama, Hornopolní ul., pobočka
HZP, Jeremenkova 10 a na vrátnici hlavní budovy ÚMOb Poruba. Chcete-
li se zúčastnit také regionálního kola soutěže, stačí do 20. dubna zanechat vy-
plněné přihlášky na některém z jmenovaných kontaktních míst nebo zaslat
na adresu: Přestaň a vyhraj 2002, Krajská hygienická stanice, Na Bělidle 5,
728 92 Ostrava. (o)
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·lápnûme do pedálÛ: okruÏní jízda na jihu mûsta

Ostrav‰tí záchranáfii obhajují zlato

S prvním teplým dnem a jarním sluníčkem
propukla ve všech místech republiky, Ostravu
nevyjímaje, cyklistická sezóna. A protože po-
čet milovníků krátkých i delších jízd v sedle
kola každým rokem přibývá, stejně jako kilo-
metrů cyklistických stezek a tras vybudova-
ných na území města, projedeme si společně
každý měsíc až do podzimu – než nám zase na-
sněží – některé z nich.

Začneme u Úřadu městského obvodu Ostrava-
Jih. Přejdeme po přechodu přes ul. Horní a pak
už pokračujeme na kole po cyklistické stezce. Na
křižovatce u směrovek se symboly kola odbočí-
me doleva do ul. U lesa směrem k restauraci
Dakota a pak pokračujeme podél lesa. U býva-
lých kasáren zabočíme doleva a stoupáme až
k lesnímu  altánu. Na další křižovatce zabočíme
vlevo, na konci cesty vpravo a po výjezdu z lesa
sledujeme trasu B po ul. Na Zámčiskách ke kou-
pališti. Odtud jedeme po trase H přes Starou
Bělou až k vodojemům u Světlova, odkud je

krásný rozhled. Vracíme se zpět kolem polního
letiště do Staré Bělé a najedeme na značenou
cyklotrasu B. Přejedeme ul. Plzeňskou a přes
Mitrovice míříme na nadjezd, za nímž odbočíme
po ul. Bělské do Hrabové. Pokud si výlet ne-
chceme prodloužit kolem koňských výběhů ke
statku a zpět, na konci ul. Bělské zabočíme dole-
va. Pak už jen sledujeme trasu H do Ščučí, napo-
jíme se na trasu C směrem do Vítkovic. Pod-
jedeme ul. Místeckou a u rozcestníku zabočíme
vpravo po cyklotrase přes sídliště k ulici Dr.
Martínka. Tady musíme vézt kolo podchodem.
Podle směrovek pokračujeme přes Jubilejní ko-
lonii až k ul. Moravské. Ideální je pokračovat dál
k blízké restauraci U Eliášů.

Celá tato trasa měří 23 km a vzhledem k ne-
upravenému povrchu ve Staré Bělé a Hrabové
je určena pro trekingová kola. Průběh a znače-
ní trasy si můžete najít v cyklomapě nebo na
mapovém serveru internetu: www.mmo.cz.
Šťastnou jízdu! (m)

Vodní záchranáře přímo v akci
budete mít možnost vidět od 20. do
21. dubna. Naštěstí tentokrát nepů-
jde nikomu o život. Patnáct pěti-
členných družstev z celé republiky
se sem sjede na 5. mistrovství České
republiky vodních záchranných slu-
žeb Českého červeného kříže (VZS
ČČK). Ostravští záchranáři jsou po
loňském vítězství favority, Libor
Kohut navíc obhajuje prvenství ta-
ké mezi jednotlivci.

Vstup na mistrovství je bezplatný.
Jednotlivci i družstva budou soutěžit
v atraktivních disciplínách, např. za-
chraňování modelu s ploutvemi, házení
záchranného míče, zachraňování po-
mocí člunu,  plavání 200 m s překážka-
mi. V sobotu 20. 4. se bude na závodit
na porubském krytém bazéně od 9.00
do 17.00 hodin, v neděli 21. 4. se mist-
rovství přesune do Rekreačního areálu
Hlučín a potrvá od 8.00 do 13.00 ho-
din, kdy budou vyhlášeny celkové vý-
sledky a předány poháry vítězům.

VZS ČČK má 38 organizací po
celé republice, v nich pracuje asi 
2 500 lidí, vesměs dobrovolníků,
kteří se záchranářství věnují po prá-
ci. V Ostravě je registrováno při-
bližně 90 členů, kteří střeží bezpeč-
nost plavců  na krytém bazéně i vel-
kém letním koupališti v Porubě a na
hlučínské štěrkovně. Tradičně  spo-
lupracují také s vodní záchrannou
službou na Žermanické a Těrlické
přehradě, vypomáhají  na Čapkárně,
na nejrůznějších dětských táborech,
zasahovali také v průběhu povodní.

„Ty dramatické situace, které
znáte z filmů - mávající ruce nad
hladinou a volání o pomoc - v tako-
vém případě zpravidla nejde o ži-
vot. Mnohem vážnější jsou případy,
kdy se nad plavcem jen tiše zavře
voda. Stále se opakují stejné příči-
ny: nedočkavci skáčí uhřátí do vody
a přijde srdeční slabost nebo lidi tr-
pící cukrovkou  postihne po nenadá-
lé zátěži glykemické kóma. Zvláštní

kapitolou jsou opilci. Zajímavé je,
že mužů se topí více než žen. Na
Ostravsku fungujeme od roku 1981
a každý rok máme přibližně pět pří-
padů, které by bez našeho zásahu
skončily utonutím,“ přibližuje práci
záchranářů předseda ostravské VZS
ČČK Pavel Skořepa.

Vodní záchranáři mezi sebou rá-
di přivítají nové dobrovolníky.
Chcete-li zasvětit  svůj volný čas
zajímavé a nadmíru prospěšné čin-
nosti, stačí navštívit porubský krytý
bazén a tam od některého z plavčí-
ků získáte další potřebné informa-
ce. P. Skořepa upřesňuje: „Zájemce
musí umět dobře plavat. Zbytek ho
naučíme. Osvobozovací hmaty,
když vás uchopí utonulý, přiblížení
k utonulému, jeho vytažení, první
pomoc, zacházení s pomůckami,
potápění, řízení motorového člu-
nu… Pro děti od sedmi do patnácti
let pravidelně pořádáme  Kurz mla-
dého zachránce.“ (ol)

Májová Plesná
Folklorní festival Májová Plesná se

letos uskuteční již po páté. Dne 
30. dubna v 19 hodin  v Domě dětí
a mládeže v Plesné  zahraje a zatančí
cimbálová muzika Vonica. Tradiční
festival Májíček začne 1. května v 15
hodin. Zúčastní se jej známé a reno-
mované folklorní osobnosti a soubory:
J. Šuláková, J. Laža, Ondřejnica, Ko-
tek, Slezský soubor Heleny Salichové,
cimbálová muzika Soláň a jako host
krajanský soubor Rybičky z chor-
vatské Rjeky. Slovem provedou N.
Rokytová a J. Laža. V případě nepříz-
nivého počasí se celý program bude
konat v sále Domu dětí a mládeže
Plesná. Své umění předvedou lidoví ře-
meslníci. Pořadatelé zvou všechny mi-
lovníky výtečných jihomoravských vín
a krásné muziky.

Velká cena zoo
Ve dnech 22. 4. až 26. 4. proběhne

v ostravské zoologické zahradě již 29.
ročník soutěže s názvem Velká cena
zoo. Soutěže pořádané ve spolupráci
s Kruhem přátel zoo Ostrava se mohou
zúčastnit žáci 6. až 9. tříd základních
škol a odpovídajících ročníků gymná-
zií. Děti soutěží v pětičlenných druž-
stvech formou testu na dané téma, kte-
rým je letos pes a jeho plemena. Deset
nejlepších družstev postoupí do finále,
které se uskuteční 11. 5. a pro výherce
jsou připraveny knižní ceny a propa-
gační materiály zoo. Loňského roční-
ku se zúčastnilo 2000 žáků z 85 škol.

Pohled na hvûzdy
Hvězdárna a planetárium Johanna

Palisy  v Ostravě-Porubě připravilo pro
všechny zájemce pozorování daleko-
hledy, které se v dubnu koná každou
středu a sobotu od 20 do 22 hodin,
pouze za jasného počasí. Z bohatého
programu hvězdárny a planetária vybí-
ráme např. populárně laděnou přednáš-
ku P. Slaného s názvem Problém neu-
trin vyřešen?, která je připravena na so-
botu 27. dubna v 18 hodin.

Honûní krále
Městský obvod Lhotka zve na tradič-
ní lidovou slavnost Honění krále
2002, která se koná 18. 5. ve spolu-
práci s Jízdním oddílem Městské poli-
cie Ostrava. Program začne ve 14.30
hod. slavnostním krojovaným průvo-
dem ulicí Kalinovou a bude pokračo-
vat honěním krále na louce za spor-
tovní halou. Na hřišti TJ Lhotka pak
vystoupí žáci zdejší základní školy,
bude dekorován král a královna 2002
a své umění předvede skupina histo-
rického šermu Řád rytířů sv. Grálu.
Po ukončení oficiálního programu je
plánována lidová veselice s hudbou 
a tancem. Do Lhotky se dostanete au-
tobusovou linkou č. 34.


