
MALÍ TYG¤ÍCI V ZOO. V létě se s novými přírůstky v ostravské zoolo-
gické zahradě doslova roztrhl pytel. Nejvíce se činily šelmy. Vedle pě-
tice koťat kanadských rysů, dvou malých koček divokých a dvou mlá-
ďat jihoamerické šelmičky s exotickým jménem jaguarundi, budou
pro návštěvníky jistě nejzajímavější malé tygří slečny. Obě se narodily
v červnu a jejich máma Maja se o ně vzorně stará. Na vlastní oči si
všechna mláďata i starší obyvatele zoo můžete prohlédnout každý den
od 8 do 19 hodin. Pokladny a pavilony se uzavírají o hodinu dříve.
14. září na Den seniorů mají volný vstup všichni návštěvníci-senioři,
kteří se prokáží příslušným dokladem. Od 9 a 13 hodin mohou absol-
vovat netradiční prohlídku areálu i s odborným výkladem. 

NOVù OPRAVENÁ ULICE 30. DUBNA. Stavební práce na dokončení re-
konstrukce ulice 30. dubna finišují, a pokud nedojde k nečekaným
komplikacím, přejímka stavby a kolaudace je plánována na 26. srpna.
Znamená to, že se Ostravané, kteří od listopadu loňského roku museli
uzavřenou ulici spojující ul. Nádražní a Sokolskou objíždět a obcházet,
dočkají podle předpokladu od 1. září jejího znovuotevření. 
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Stěny Ostravského muzea od 5. do
28. září ozdobí obrázky dětí z Maďar-
ska, Česka, Polska a Slovenska. Vý-
stava s názvem Evropa - náš společný
domov se z Ostravy přesune do ma-
ďarského Miskolce. Na více než
stovce kreseb děti prezentují své před-
stavy o životě ve společné Evropě.
Ostravu reprezentovali žáci Domu
dětí a mládeže na Korunní ulici.

Tematickou předzvěstí průmyslo-
vého veletrhu, který se bude konat

v listopadu při příležitosti otevření
nového pavilonu na výstavišti Černá
louka, je výstava Pokrok v drobné
technice aneb zapomenutí pomoc-
níci. Návštěvníci muzea si od 5. září
do 10. listopadu budou moci pro-
hlédnout rozmanité typy žehliček,
mlýnků na maso, mák a kávu, pře-
nosný ohřívač na pivo, formy na vý-
robu svíček a řadu dalších přístrojů,
které sloužily našim babičkám a dě-
dečkům. (l)

Spoleãná Evropa v muzeu

Ostravské vodárny a kanalizace
(OVAK) přestaly začátkem čer-
vence čerpat vodu z podzemí Běl-
ského lesa. V důsledku toho voda
vyvěrala na povrch a došlo ke zvý-
šení hladiny podzemní vody asi na
úroveň roku 1932. Za dalších čtrnáct
dnů nastala kalamitní situace, když
voda z podzemního pramene pod-
máčela areál zahradní restaurace
s minigolfem a hrozilo zaplavení
sklepních prostorů nedalekého síd-
liště. Vodárny začaly tedy okamžitě
vodu znovu čerpat (25. 7.) a odvádět
přímo do kanalizace, série jednání
zástupců města, vodáren i měst-
ských lesů vyústila 30. července
v operativní jednání rady města.

Náměstek primátora Miroslav
Svozil sdělil, že nebezpečí je zaže-
hnáno. „Pro celou oblast Bělského
lesa se nám podařilo najít optimální
řešení. Vodárny po vzájemné dohodě
obnovily čerpání vody z příslušného
vodního zdroje, ačkoli tato činnost

stojí ročně jeden milion korun. Nejde
však o finální řešení. Nepovažujeme
totiž za vhodné ani odvádění této re-
lativně čisté vody přímo do kanali-
zace, protože zhoršuje technologické
poměry čističky odpadních vod. Na
jednání rady města byla proto zadána
veřejná zakázka malého rozsahu pod
označením Vodní zdroj Bělský les -
geologický průzkum, který je ne-
zbytné provést včetně geofyzikálního
měření. Částku ve výši zhruba jed-
noho milionu korun budou skutečně
džentlmensky z padesáti procent fi-
nancovat Ostravské vodárny a kana-
lizace, a.s., z druhé poloviny pak
město.“

Projektové práce by měly dů-
kladně zmapovat geologické po-
měry v této oblasti pomocí deseti
vrtů. Následně budou variantně na-
vržena taková technologická řešení
odvodnění Bělského lesa, aby v bu-
doucnu již k podobné havárii nedo-
šlo. (Maj)

Voda z podzemního pramene je odãerpávána

Geologick˘ prÛzkum
v Bûlském lese

Magistrát města Ostravy se omlouvá majitelům rodinných domů, kteří
obdrželi poštovní poukázku s nesprávnou částkou na poplatek za komu-
nální odpad. Nesrovnalosti způsobilo programové vybavení dodané ma-
gistrátu externí firmou. Po sjednání nápravy dodavatelem programu vám
bude zaslána nová složenka. 

Žádáme proto dotčené občany o pochopení problému způsobeného ne
naším zaviněním. Vzhledem k velkému objemu zpracovávaných dat,
bude Magistrát města Ostravy rozesílat složenky všem poplatníkům po-
stupně. Z těchto důvodů vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Omluva



Dotace ze státního rozpočtu Dotace z rozpočtu města DOTACE
Městský obvod SDV neinvestiční investiční celkem neinvestiční investiční celkem ÚHRN

dotace dotace dotace dotace
M. Ostrava a Přívoz 132 365 1 828 0 134 193 65 446 61 006 126 452 260 645
Slezská Ostrava 71 541 1 346 2 108 74 995 52 510 17 043 69 553 144 548
Ostrava-Jih 273 074 9 241 6 680 288 995 132 013 34 833 166 846 455 841
Poruba 150 549 1 734 5 100 157 383 96 126 32 915 129 041 286 424
Nová Bělá 1 851 271 0 2 122 2 729 20 310 23 039 25 161
Vítkovice 43 606 3 161 32 765 79 532 10 339 20 066 30 405 109 937
Stará Bělá 2 757 511 0 3 268 7 982 7 583 15 565 18 833
Pustkovec 1 800 0 0 1 800 3 370 8 035 11 405 13 205
Mar. Hory a Hulváky 38 045 681 89 38 815 18 187 12 011 30 198 69 013
Petřkovice 4 746 537 0 5 283 3 484 19 699 23 183 28 466
Lhotka 1 468 338 0 1 806 2 494 6 388 8 882 10 688
Hošťálkovice 2 666 566 0 3 232 5 477 11 244 16 721 19 953
Nová Ves 2 258 423 0 2 681 2 195 6 060 8 255 10 936
Proskovice 1 052 298 0 1 350 2 754 15 550 18 304 19 654
Michálkovice 9 017 387 0 9 404 5 736 7 978 13 714 23 118
Radvanice a Bartovice 17 459 136 8 823 26 418 14 291 11 027 25 318 51 736
Krásné Pole 1 742 448 0 2 190 4 629 14 262 18 891 21 081
Martinov 834 292 0 1 126 2 498 4 996 7 494 8 620
Polanka nad Odrou 4 491 36 0 4 527 7 276 14 349 21 625 26 152
Hrabová 4 801 485 0 5 286 6 513 12 628 19 141 24 427
Svinov 9 488 625 952 11 065 11 633 4 424 16 057 27 122
Třebovice 1 269 497 0 1 766 4 110 5 668 9 778 11 544
Plesná 1 436 307 871 2 614 1 998 3 491 5 489 8 103
Celkem 778 315 24 148 57 388 859 851 463 790 351 566 815 356 1 675 207 
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Pfiehled dotací poskytnut˘ch mûstk˘m obvodÛm za rok 2001 (v tis. Kã)

Rozdûlování dotací mûstsk˘m obvodÛm neb˘vá jednoduché
Dotační politika města je ob-

čany vnímána zejména jako pří-
jem finančních prostředků do
městské pokladny ze státních
zdrojů. Ale obsah této otázky je
poněkud složitější, než by se na
první pohled zdálo. V každém
ohledu i správná orientace ve
všech těch číslech kapitálových,
provozních, účelových a neúče-
lových dotací dá laikovi někdy
pořádně zabrat.

„S neúčelovými dotacemi měst-
ským obvodům, které v průběhu
každého roku rozdělujeme v rámci
rozpočtu města Ostravy, je věčná
nespokojenost. Máme třiadvacet
městských obvodů, které nejsou
vůbec souměřitelné. Na jedné
straně jsou velké obvody s velkým
počtem obyvatel, jako je Ostrava -
Jih nebo Moravská Ostrava a Pří-
voz, na druhé straně existují velké
obvody, zato s malým počtem
obyvatel, jako je Slezská Ostrava.
Pak jsou ještě malé obvody s ma-
lým počtem obyvatel. Zkuste pak
uspokojit finanční požadavky na-
prosto všech!“ Rozdělení neúčelo-

vých dotací městským obvodům
se řídí těmito kritérii: 1. Počet
obyvatel (50 %), 2. Rozloha měst-
ského obvodu (10 %), 3. Údržba
zelených ploch (20 %), 4. Údržba
komunikací (20 %). Podle těchto
kritérií bylo městským obvodům
rozděleno z rozpočtu města na rok
2002 zhruba 354 mil. Kč. „Navíc
došlo ke korekci vůči třem největ-
ším městským obvodům Porubě,
Ostravě-Jih a Moravské Ostravě
a Přívozu, kterým jsme rozdělili
na základě počtu obyvatel navíc
25 milionů korun. Pokud se týká
kapitálových dotací městským
obvodům, jejich výši neovlivňuje
ani počet obyvatel, ani rozloha.
O tyto peníze bývá každým rokem
také největší boj. Už dnes začínají
být přijímány první náměty pro
zpracování investičního rozpočtu
pro rok 2003. Jenže stávající in-
vestiční program města je tak ná-
ročný, že některé investice pře-
cházejí do příštího roku a velký
prostor pro nové investice není“,
konstatuje náměstek primátora
M.Svozil. (m)

SDV – představuje souhrnný dotační vztah statutárního měta Ostravy včetně
městských obvodů ke státnímu rozpočtu roku 2001, kterým jsou městským
obvodům poskytnuty dotace na výplatu sociálních dávek, na výkon státní
správy a na žáka.  
Neinvestiční dotace ze SR – především dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti, odstraňování panelových vad, prostředky na sčítání lidu a na
stravování pedagogických pracovníků ve školních jídelnách. 

Investiční dotace ze SR – výstavba a obnova školských zařízení, domy
s pečovatelskou službou, výstavba nájemních bytů, výstavba cyklostezek,
podpora regionálního rozvoje. 
Neinvestiční dotace z města – neúčelová dotace na provoz, účelové dotace
např. plavání žáků ZŠ, na školství - (Kč 843/žák), z Ekologického fondu. 
Investice z města – účelově určeny rozhodnoutím rady nebo zastupitelstva
města.



Náměstek primátora Zbyněk Pra-
žák je služebně nejstarším mužem
ve vedení města. Ve své kanceláři
v pravém křídle rozlehlé radniční
budovy pracuje v této funkci již dva-
náct let. Výčet oblastí, které má na
starosti je dlouhý a zahrnuje sféry,
které se bytostně dotýkají každoden-
ního života obyvatel města - škol-
stvím počínaje, přes zdravotnictví,
kulturu až po oblast sociálních věcí.
Snad právě proto na jeho dveře
velmi často klepou lidé, kteří se oci-
tají ve složité životní situaci.

❑ Za ta léta jste musel vyslech-
nout nekonečné příběhy lidí, jak
na ně reagujete?

Je pravdou, že za dvanáct let jsem
vyslechl mnoho osudů a problémů
lidí, kteří žijí mezi námi. Řada
z nich opravdu potřebuje pomoc.
Pokud to je v mých možnostech,
snažím se hledat řešení a mám ra-
dost, když se to podaří. Mnohdy se
však setkávám i s požadavky, kdy
při nejlepší vůli pomoci nelze. Po-
kládám však za důležité i v těchto
případech umět alespoň pochopit
člověka v jeho trápeních či problé-
mech a případně společně probrat
možné východisko.

❑ Ostrava už bezesporu učinila
velký krok na cestě k proměně
v moderní regionální metropoli.
Kde vy sám vidíte největší po-
kroky? 

Myslím, že i ten největší škaro-
hlíd musí uznat, že řada věcí se v na-
šem městě změnila k lepšímu. Ko-
munikace, infrastruktura, vnější tvář
města, stav životního prostředí, stále
se rozšiřující spektrum sociálních
služeb. Je to zásluha mnoha lidí,
kteří se na tom podíleli. Jsem ne-
smírně rád, že jsem mohl být při
tom, některé změny a nová řešení
i navrhovat a zasazovat se o jejich
realizaci. 

❑ Co se podařilo konkrétně ve
vašich oblastech?

Dvanáct let je opravdu dlouhá
doba a výčet všeho by byl jistě slo-
žitý. Proto bych připomněl alespoň
něco z toho, co je nejvíce viditelné,
i když někdy naopak právě malé
úspěchy dokáží výrazně ovlivnit
osudy lidí.

V oblasti školství je to založení
dnes již známého Gymnázia s rozší-
řenou výukou cizích jazyků v Po-
rubě, otevření církevního gymnázia,
vznik Ostravské univerzity a zalo-
žení nových fakult - zejména zdra-
votně sociální při Ostravské univer-
zitě a fakulty stavební na VŠB-
Technické univerzitě. Výrazného
pokroku bylo dosaženo ve vzdělá-

vání postižených dětí a Ostrava byla
prvním městem v zemi, kde s při-
spěním města vznikla učebna i pro
děti s těžkým kombinovaným posti-
žením. Prototypem alternativního
přístupu ke vzdělání romských dětí
se stala nově založená a mezi odbor-
níky známá církevní základní škola
Přemysla Pittra. V oblasti kultury je
nutno zmínit především postavení
krásného divadla loutek pro naše
nejmenší a generální rekonstrukci
Divadla Antonína Dvořáka. Tříle-
tým městským grantem se podařilo
vyřešit situaci kolem Divadla
P. Bezruče. Janáčkova filharmonie
získala nové důstojné sídlo v Domě
kultury Vítkovice, který se stal ma-
jetkem města. Byla provedena re-
konstrukce Lidové konzervatoře
v Přívoze a dále rozšířena o Múzic-
kou školu v Mariánských Horách,
kde hudba pomáhá i dětem zdra-
votně postiženým.

❑ Jistě se událo mnoho změn
i v oblasti zdravotnictví a v soci-
ální oblasti.

Významným krokem byla privati-
zace poliklinik a lékárenské služby.
Z původního počtu osmadvaceti lé-
káren v roce 1990 jich mají dnes ob-
čané v Ostravě k dispozici téměř se-
dmdesát. Dostavěla se Fakultní ne-
mocnice v Porubě a výrazně
modernizovala Městská nemocnice
v Ostravě-Fifejdách. Došlo rovněž
k rozumnému vyřešení situace ko-
lem nemocnice ve Vítkovicích,
která má své místo - stejně tak jako
i nemocnice Ostrava-Jih, jako pri-
vátní lůžková zařízení. Letecká zá-

chranná služba se stala již stan-
dardní záležitostí v rámci záchran-
ného systému města. Ostrava také
měla jako první v republice zpraco-
ván ucelený systém práce s drogově
závislými, což mělo pozitivní dopad
i na přísun dotací ze státních zdrojů
do této sféry. V oblasti sociální do-
šlo k rozšíření ústavu sociální péče
pro naše postižené děti i dospělé
a také k modernizaci jednotlivých
objektů. Většina domovů pro seni-
ory byla alespoň částečně upravena
a podařilo se postavit krásný domov
důchodců na úrovni třetího tisíciletí,
který vznikl rekonstrukcí dvou ob-
jektů v bývalé zábřežské nemocnici.
Byl vypracován systém péče o děti,
které se ocitnou v krizi a otevřen
Dům na půl cesty pro lidi v těžkých
životních situacích. S podporou
města zde vznikly a působí nestátní
organizace, které zajišťují rozsáhlé
spektrum služeb. Za důležité poklá-
dám i navázaní nových a prohlou-
bení stávajících vztahů se zahrani-
čím, kdy se podařilo uskutečnit
mnoho akcí zejména v oblasti kul-
tury a v oblasti sociální, například
Česko-francouzské dny zaměřené na
pomoc postiženým lidem.

❑ To jsou věci, které se povedly,
ale určitě víte i o těch, které na re-
alizaci teprve čekají.

Samozřejmě. Jedna z těchto věcí
vychází z faktu, že Ostrava stárne
a na tento trend musíme reagovat.
Kromě toho, že se zahajuje gene-
rální rekonstrukce domu důchodců
v Porubě, jsou připravovány vhodné
lokality pro nové domovy pro naše

starší spoluobčany. Budeme však
také pokračovat v rozšiřování
a zkvalitňování terénní péče o seni-
ory i jiné opuštěné lidi, kteří se
o sebe nemohou sami postarat. To je
světový trend, ponechat starého člo-
věka co nejdéle v domácím pro-
středí, kde mu bude zajištěna po-
třebná péče. Je třeba podpořit myš-
lenku, která už začíná mít
i konkrétní podobu, zřídit na území
Ostravy hospic, což je zařízení,
které nabídne lidem důstojně strávit
závěr života. Je třeba myslet i na
děti, které nemají to štěstí žít v rodi-
nách a vybudovat nové sídlo pro
děti z nynějšího Dětského domova.
Stávající budova postavená za první
republiky vedle nemocnice v Zá-
břehu, je dnes už nevyhovující a ne-
odpovídá potřebám moderního zaří-
zení pro děti. Další inspiraci jsem si
přivezl ze zahraničí, kde školní bu-
dovy žijí doslova čtyřiadvacet hodin
denně. Když odejdou děti, škola
ožije aktivitami dospělých, těloc-
vičny a hřiště jsou stále plné. Je to
jistě téma k diskusi s jednotlivými
městskými obvody, kterým jsou
tato zařízení svěřena.

Určitě by bylo možno jmenovat
mnoho a mnoho dalších věcí, které
pokládám za důležité v nejbližších
či vzdálenějších letech ve městě
uskutečnit, a to nejen v těch oblas-
tech, které mám dnes přímo na sta-
rosti.

❑ Dvanáct let se podílíte na ří-
zení třetího největšího města v této
zemi. Ovlivňuje vás nějak posta-
vení a vliv, který nesporně máte ve
svých rukou?

Určitě se neopájím pocitem ně-
jaké moci. Uvědomuji si však vý-
znam role, jenž mi byla dána, kterou
osobně považuji za službu druhým
a jsem vděčný za důvěru těch, kteří
mi ji svěřili a kterým jsem - vedle
svého svědomí - i zodpovědný za to,
zda ji dělám dobře. A pokud je s tím
spojen určitý vliv, věřím, že mi byl
dán proto, abych mohl pomáhat pro-
sazování dobrých a správných věcí.
Tento filozofický přístup má ještě
jeden pozitivní aspekt. Přestože mu-
sím upřímně přiznat, že mne tato
práce vnitřně naplňuje, těší, dělám ji
rád a mám představy, co dobrého by
bylo možno v našem městě dále
uskutečnit, tato moje služba trvá už
dvanáct let. Je třeba počítat i s tím,
že může kdykoliv skončit a já budu
dělat něco jiného s pocitem, že tady
zůstává kus odvedené práce, na níž
jsem se mohl podílet. Pro člověka,
který k tomu takto přistupuje, nezna-
mená odchod z vlivné funkce žádné
osobní neštěstí, ale spíše naplnění
určité etapy života. (LO)
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Námûstek primátora Zbynûk PraÏák: „Politika musí b˘t pfiedev‰ím sluÏbou“

V Ostravû se fiada vûcí zmûnila k lep‰ímu
❏ Rozhovor



4 Ostravská radnice srpen 2002

TùLOCVIâNA VE SVINOVù. U příležitosti oslav 90. výročí měšťanské
školy ve Svinově bude 20. září otevřena nová tělocvična ZŠ v Bílovecké
ulici. Nová tělocvična, malý gymnastický sál, ale i učebny a dílny
včetně skleníku umístěné ve školním objektu. Celkové náklady dosáhly
zhruba 21 mil. Kč. Zhotovitel - UNIPS, s.r.o. a investor - statutární
město Ostrava stavbu zahájili v září loňského roku. Kolaudaci pro-
vedli v červenci 2002.

Na červnovém jednání zastupi-
telstva předložil primátor města
Čestmír Vlček ucelenou informaci
včetně stanovisek orgánů státní
správy, tedy ministerstva život-
ního prostředí a obvodního báň-
ského úřadu, o závažné problema-
tice týkající se výstupů důlních
plynů na povrch.

„Touto záležitostí je nezbytné se
zabývat s nejvyšší odpovědností
a pravidelně informovat veřejnost
o postupu zabezpečovacích prací na
území Ostravy. Jako člen mezire-
zortní komise pro řešení problema-
tiky důlních plynů jsem přesvědčen
o potřebě předložit řádně oponova-
nou a komplexní studii ministerstva
životního prostředí a následného za-
pracování výsledků do legislativy
a činnosti státní správy, samosprávy
a složek Integrovaného záchranného
systému,“ uvedl primátor Č. Vlček.

Město Ostrava se otázkami spoje-
nými s výstupem důlních plynů na
povrch zabývá od roku 1996, a to za
účasti městských obvodů Slezská
Ostrava, Michálkovice, Moravská
Ostrava a Přívoz a Petřkovice.
V současné době lze konstatovat, že
metan jako takový se týká zhruba
jedné třetiny rozlohy města. „Jest-
liže jsou již dnes v případě vzniku
mimořádné události zabezpečeny
činnosti v návaznosti na Integrovaný
záchranný systém, v oblasti preven-
tivních opatření, financování a kom-
plexního přístupu k této problema-
tice je to už poněkud horší. Z toho
důvodu také město ve spolupráci
s Karvinou a na základě jednání me-
zirezortní komise ministerstva život-

ního prostředí požádalo o zadání
komplexní studie. To bylo v září
roku 2000. Bohužel k vlastnímu za-
dání ze strany ministerstva došlo až
letos v květnu. Přestože město vyví-
jelo maximální aktivitu k urychlení
celé záležitosti, snaha vyšla na-
prázdno,“ řekl primátor a připomněl,
že se objevují určité pochybnosti
o správnosti užívaného technického
řešení směřující k eliminaci výstupů
metanu na území města.

Mnohé však napoví až samotná
studie, která bude dokončena v zá-
věru letošního roku. Jejím obsahem
bude nejen popis a posouzení celé
problematiky, ale také návrh systému
kategorizace postižených území, po-
souzení působení hydrologických
a hydrogeologických aspektů včetně
pojmenování konkrétních důsledků
pro životní prostředí. Studie bude
rovněž analyzovat veškerá rizika, a to
v souvislosti s tzv. novou krizovou

legislativou (krizový zákon, zákon
o IZS), v rámci preventivních opa-
tření navrhne využití stávajícího mo-
nitorovacího systému atd. 

Problémy s metanem by měly být
vyřešeny v následujících pěti letech.
Podle kvalifikovaného odhadu se cel-
kové odhadované náklady pohybují
v objemu okolo 800 milionů korun.
Řešení výstupů metanu z dolů, které
byly likvidovány do roku 1946, je
v kompetenci ministerstva životního
prostředí, za ostatní nese odpověd-
nost od loňského roku státní podnik
Diamo. „Město vystupuje v tomto
případě v roli postiženého subjektu.
Nemělo by tedy suplovat stát, kte-
rému řešení metanu vystupujícího na
povrch ze starých důlních děl právně
přísluší. Ale protože z bezpečnost-
ního hlediska jde o mimořádně zá-
važnou situaci, nemůžeme stát stra-
nou se založenýma rukama,“ řekl pri-
mátor Č. Vlček. (m)

„Mûsto je v roli postiÏeného subjektu,“ fiíká primátor âestmír Vlãek

Komplexní studie fie‰í v˘stup metanu
Spoleãn˘ fond
Dne 12. 7. 2002 byla vyhlášena

výzva k předkládání projektů (žá-
dostí o grant) z území Euroregionu
Silesia a města Ostravy v rámci
Společného fondu malých projektů
programu Phare CBC. Žádosti mo-
hou být předkládány do 13. 9. 2002
do 12.00 hodin na sekretariátu Eu-
roregionu Silesia. Podrobnější in-
formace naleznete na adrese: 
www.euroregion-silesia.cz.

ObjíÏìka
ulice Opavské
Od 3. do 18. srpna 2002 je uzavřen

pro veškerý provoz vozidel úsek sil-
nice II. třídy ul. Opavské, a to od kři-
žovatky s ulicí Třebovickou a Polskou
po křižovatku s ulicí Martinovskou ve
směru jízdy od centra do Poruby.

Objížďka pro individuální auto-
mobilovou dopravu je vedena
z ulice Opavské.

Při průjezdu objízdnou trasou je
třeba jezdit s velkou opatrností. Pro
vnější dopravu směřující například do
Opavy, Klimkovic a podobně budou
v křižovatkách ulice Opavské s Mari-
ánskohorskou a Bíloveckou infor-
mační dopravní značky s doporuče-
ním použití objížďky po ulici Rudné. 

Objížďka pro MHD je vedena pro
linky příměstské a linky DPO č. 46
a 61 po stejné trase jako objížďka
pro individuální automobilovou do-
pravu. Pro linku 49 je objížďka ve-
dena od křižovatky ulic Opavské
s Třebovickou, dále v křižovatce
ulic Třebovické s Martinovskou od-
bočuje vpravo na ul. Martinovskou.
Dále je vedena po ul. Slavíkové až
po křižovatku s ul. 17. listopadu, kde
se napojí na původní trasu.

Od 12. července platí úplná uzá-
věra mostu na ulici Hlučínská přes
řeku Odru. Most bude opravován po-
dle našich informací až do poloviny
října. Z toho důvodu jsou přemístěny
některé autobusové zastávky a změ-
něny trasy linek projíždějící tudy
před zahájením rekonstrukce.

Jde o tyto změny:
Autobusové linky vedené ze

směru od Hlučína budou v Ludgeřo-
vicích odkloněny na ul. Hlučínskou
(„stará cesta“) a dále přes Petřko-
vice, Koblov, Hrušov do Přívozu
k sadu B. Němcové, s tím, že:
• linka ODIS č. 67 bude ukončena

na trolejbusové smyčce v Koblově,
• linka ODIS č. 66 bude po dobu

uzávěry zrušena,
• linka ODIS č. 32 - spoje z Hlučína

nebudou zajíždět na zastávku v sadu
B. Němcové, ale z Hrušova pojedou
přímo po ul. Bohumínské k NH,
- spoje, které dosud vyjíždějí od

Dolu Odra budou vedeny ze za-

stávky sad B. Němcové na ul. Mug-
linovské
• linka ODIS č. 34 bude v úseku Hor-

nické muzeum až Koblov zastavo-
vat na všech zastávkách linky č. 52.

• Linka ODIS č. 52 bude vedena jen
v úseku Koblov (trolejbusová
smyčka) – Šilheřovice, Paseky.
Úsek Ostrava, Přívoz, Hlučínská až

Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové
bude zajištěn stávajícími tramvajo-
vými linkami a autobusovými linkami
MHD, kterých se objížďka nedotkla.

Jako přestupní zastávky je vhodné
užívat v Petřkovicích - Petřkovice,
náměstí, v Koblově - Koblov a v Pří-
voze - Přívoz, sad B. Němcové.

Odbor dopravy magistrátu upo-
zorňuje všechny cestující, že na lin-
kách MHD č. 32, 34, 52, 56, 67 a 54
od 13. 7. 2002 z důvodů této ob-
jížďky platí nové jízdní řády. Po-
drobnější informace zájemcům po-
skytnou Dopravní podnik Ostrava,
a. s., Connex Morava, a. s., a TQM
Opava a.s.

Most pfies Odru je uzavfien



V závěru loňského roku byl polo-
žen základní kámen multifunkční
budovy Vědecko-technologického
parku Ostrava (VTP). Ještě před
půl rokem jsme psali o jediné re-
álné překážce vlastního zahájení
výstavby multifunkční budovy, kte-
rou byl výběr zhotovitele.

„Za poslední měsíce byl učiněn
znatelný posun dopředu. V meziná-
rodní soutěži byl vybrán zhotovitel -
společnost Konstruktiva Konsit a.s.
se sídlem v Praze. Bohužel regionální
a ostravské firmy z formálních dů-
vodů v soutěži neuspěly. Známe také
dodavatele, kterého schválila Dele-
gace Evropské komise. Přejímka sta-
veniště se uskutečnila 9. srpna s tím,

že multifunkční budova VTP bude
dokončena za rok - 22. 8. 2003,“ říká
ředitel VTP Jaromír Dudek.

Třípodlažní objekt na ploše
zhruba 6 tisíc metrů čtverečních
bude hlavním administrativním
a správním centrem areálu VTP
v Ostravě-Pustkovci. Půjde o ná-
jemní objekt poskytující nebytové
prostory malým a středním firmám
včetně služeb podnikatelského inku-
bátoru pro nově vznikající podnika-
telské subjekty. Zároveň bude tato
budova plnit také funkci zázemí či
centra pro všechny investory v rámci
celého areálu VTP. Celkové náklady
byly vyčísleny na 3 582 399 eur,
z toho 50 procent bude financováno

prostřednictvím programu Phare. Pě-
tadvacet procent pokryjí zdroje mi-
nisterstva pro místní rozvoj a zbýva-
jící část bude financovat investor
akce - statutární město Ostrava.

„Zahájením této stavby se projekt
vědecko-technologického parku do-
stává z polohy plánů a záměrů jako
jeden z prvních v České republice
do stadia realizace. Výsledek tohoto
pilotního projektu financovaného
v rámci programu Phare 2000 může
velmi zásadně ovlivnit přístup regi-
onu a samozřejmě samotné Ostravy
k dalším finančním prostředkům.
Z pohledu systémové podpory vý-
zkumu a vývoje jde o významný akt,
který přináší patřičný potenciál k na-

startování procesů v oblasti inovací
a zvyšování technologické úrovně
celého regionu,“ tvrdí J. Dudek.

Pro univerzity (akcionáře společ-
nosti), zejména pak pro jejich vý-
zkumné a akademické pracovníky,
vzniknou po dokončení výstavby
multifunkční budovy technické pod-
mínky pro rozvoj jejich komerčních
aktivit v oblasti aplikovaných vý-
zkumů i jiných činností týkajících se
obchodu. Ale jak připomíná ředitel
VTP, využití areálu bude však po-
zvolné. Jde totiž o prostor s naprosto
specifickými a nezastupitelnými
podmínkami pro příchozí investory -
výzkum, vývoj a moderní technolo-
gie. (Maj) 
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Vûdecko-technologick˘ park Ostrava: 
stavba multifunkãního centra byla zahájena

Oprava potrvá
do konce srpna
Do soboty 31. srpna je uzavřena

ulice Mírová ve Vítkovicích v části
od ulice Jeremenkovy po ulici Rus-
kou, kde je prováděna společností Os-
travské komunikace rozsáhlá rekon-
strukce komunikace včetně budování
nové kanalizace za zhruba 12 milionů
korun.

Z tohoto důvodu také došlo ke
změně organizace dopravy autobuso-
vých linek č. 24, 35, 39, 42 a 50. Podle
informací z Dopravního podniku Os-
trava jezdí autobusy směrem k Dolu
Jeremenko (dopravní inspektorát) ze
zastávky Hlubinská po ulici Výstavní.
V křižovatce Výstavní-Šalounova od-
bočí vpravo na ulici Šalounovu a po-
kračují na náměstí J. z Poděbrad. Dále
pak jsou vedeny po své trase.

Spoje jedoucí ve směru Hlubinská
zastavují na zastávce nám. J. z Podě-
brad a pokračují přes náměstí na ulici
Šalounovu, Výstavní a Hlubinskou.

Zastávka autobusových spojů linek
24, 35, 42 a 50 vyjíždějících nebo od-
stavujících na Mírovém náměstí je
dočasně přesunuta na náměstí J. z Po-
děbrad. (m)

V září letošního roku zahájí v Os-
travě Regionální hospodářská ko-
mora (RHK) dlouhodobě připravo-
vaný mezinárodní vzdělávací pro-
gram, který je určen pro majitele
a vedoucí pracovníky malých střed-
ních podniků (dále MSP) Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje.

„Koncepce projektu Plato má svůj
původ v severní části Belgie - Vlám-
sku a zakládá se na výměně zkuše-
ností mezi účastníky programu a je-
jich patrony, což jsou manažeři vel-
kých moravských a vlámských
podniků. Jsou to například Biocel
Paskov, Bekaert Bohumín, Danzas
Ostrava, Mora Moravia, ANL Pas-

tics, Alro Group, KBC, Agoria,“
říká Magda Habrmanová z ostravské
RHK. Projekt spolufinancuje vlám-
ská vláda prostřednictvím hospodář-
ské komory v Limburgu. Českými
partnery jsou ostravská a olomoucká
hospodářská komora. Nad projek-
tem převzali záštitu hejtman Olo-
mouckého kraje a primátor statutár-
ního města Ostravy Čestmír Vlček.

Od září do června 2003 uskuteční
celkem 13 celodenních seminářů, z
toho tři budou společné pro všechny
zúčastněné z obou krajů. Zbývají-
cích deset celodenních seminářů pak
bude zaměřeno vždy na určité téma,
které bude náplní interaktivní kvali-

fikované přednášky. Diskutovat se
pokaždé bude v malých pracovních
skupinách pod vedením patronů.
„Tímto se také projekt liší od jiných
podobných akcí. Nabízí nejen teore-
tické znalosti, ale hlavně praktické
zkušenosti a dovednosti vedoucí
k zefektivnění vedení podniku.
Účastníci si mohou navíc nové me-
tody vyzkoušet a doslova zažít
přímo v pracovních skupinách,“ při-
pomíná M. Habrmanová a dodává,
že cílem pilotního projektu Plato
Moravia, prvního svého druhu
v České republice je, aby osvojené
poznatky uplatnili ředitelé a mana-
žeři MSP ve své podnikatelské praxi

a na základě nových zkušeností do-
kázali změnit vedení podniku k lep-
šímu.

Část nákladů projektu hradí ze
svých zdrojů Vlámská vláda. Popla-
tek byl stanoven na 10 tisíc korun za
účast na všech 13 celodenních semi-
nářích. Případní zájemci o účast
v projektu se mohou přihlásit a zís-
kat další informace na adrese:
Regionální hospodářská komora
Ostrava,Výstavní 8, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, 
tel.: 069/747 93 30, 747 93 28, 
fax: 069/747 93 24, 
e-mail: info@rhko.cz
http//: www.rhko.cz

HELIPORT. V říjnu letošního roku bude dokončena III. etapa výstavby heliportu v zábřežském areálu Hasič-
ského záchranného sboru. Investorem je statutární město Ostrava, zhotovitelem akciová společnost Stavos
Stavba, projektantem Ateliér Idea, spol. s r. o. Stavba pětipodlažního objektu, který budou využívat nejen
krajští a městští hasiči, ale i letecká záchranná služba byla zahájena v listopadu 2000. Celkové náklady na
vybudování tohoto moderního zázemí s novými garážemi, čerpací stanicí pohonných hmot apod. představují
částku v objemu zhruba 153,3 milionu korun, které uvolnilo ze svého rozpočtu město. Dotace ze státních
zdrojů - z ministerstva vnitra činila v loňském roce patnáct, letos deset milionů korun. (m)

Projekt Plato Moravia odstartuje po prázdninách
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Prvního června nabyl účinnosti zá-
kon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
který nahradil dosavadní poněkud roz-
tříštěnou právní úpravu v této oblasti.
Mimo sjednocení problematiky
ochrany ovzduší do jednoho právního
předpisu byla hlavním cílem nového
zákona harmonizace právní úpravy
s předpisy Evropské unie.

„Nový zákon se zabývá oblastí
pro ekologii opravdu klíčovou - čis-
totou vzduchu, který všichni potře-
bujeme ke svému životu. Za pozi-
tivní považuji například fakt, že díky
tomuto právnímu předpisu získaly
radnice větší pravomoc ovlivňovat
čistotu ovzduší v obci. V současné
době se v úzké spolupráci se starosty
jednotlivých městských obvodů za-
býváme otázkou uvedení tohoto zá-
kona do života. Společně hledáme
takový model, který bude v podmín-
kách statutárního města fungovat
nejlépe,“ konstatoval náměstek pri-
mátora Ivan Knižátko.

O podrobnější informace jsme po-
žádali vedoucího odboru životního
prostředí magistrátu Milana Fencla:
„Zákon je koncipován tak, aby ne-
bylo nutno provádět časté změny,
proto jsou veškeré technické záleži-
tosti upraveny prováděcími před-
pisy. Obsahuje právní úpravu
ochrany ovzduší, ozónové vrstvy,
klimatického systému Země
a ochrany před světelným znečiště-
ním. Základním cílem zákona je ze-
jména zlepšování kvality ovzduší
v územích, kde dochází k překračo-
vání imisních limitů, stanovení a pl-
nění nových imisních limitů a emis-
ních stropů, snižování výroby, do-
vozu, vývozu a používání látek
ohrožujících nebo poškozujících
ozónovou vrstvu Země a snižování
množství látek nepříznivě ovlivňují-
cích klimatický systém Země. Tento
právní předpis i některé nové kom-
petence obcím bezprostředně se do-

týká i fyzických osob - občanů, pro-
vozujících zdroje znečišťování
ovzduší. Obecně má každý povin-
nost omezovat a předcházet znečiš-
ťování ovzduší a snižovat množství
jím vypouštěných znečišťujících lá-
tek stanovených podle zákona. Je za-
kázáno spalování látek, které nejsou
palivy, což platí zejména pro od-
pady. Pro vytápění je nutno používat
paliva odpovídající technickým pa-
rametrům zařízení (kotle). V otevře-
ných ohništích, zahradních krbech
nebo v otevřených grilovacích zaří-
zeních lze spalovat jen dřevo, dře-
věné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem,
přičemž uvedená paliva nebo materi-
ály nesmějí být kontaminovány che-
mickými látkami. V praxi to zna-
mená, že provozovatelé těchto
zdrojů musí dbát na to, aby neznečiš-
ťovali ovzduší nad přípustnou míru
a neobtěžovali okolí kouřem a nepří-
jemnými zápachy. Obec může na zá-
kladě zmocnění ze zákona vydat na-
řízení, kterým tuto problematiku
upraví. Takto lze na území obce na-
příklad zakázat některé druhy paliv
pro malé spalovací zdroje (kotle ro-
dinných domů) nebo stanovit pod-
mínky pro spalování suchých rostlin-
ných materiálů, případně spalování
zcela zakázat. Nedodržování uvede-
ných nařízení je poté samozřejmě
možno postihnout uložením sankce.

V Ostravě dosud platí vyhláška č.
6/1995, kterou se stanoví zvláštní
požadavky na druh paliv pro malé
zdroje znečišťování ovzduší (tzv.
„kalová vyhláška“), vylučující spa-
lování uhelných kalů. Dosud není
rozhodnuto, zda město přikročí
k vydání dalších nařízení ve smyslu
nového zákona. Je pochopitelné, že
nejlepším řešením by bylo respekto-
vání obecných podmínek ochrany
ovzduší všemi občany a další naří-
zení by nebyla potřebná. Zkušenosti

Na základě nového zákona
o ovzduší, který nabyl účinnosti
1. června, přibyly v seznamu živ-
ností vázaných dvě nové živnosti
a další jedna byla přejmenována.

„Zrušena byla vázaná živnost pů-
vodně nazvaná Měření emisí a imisí
kromě měření emisí motorových vo-
zidel. Její obsah v celém svém roz-
sahu přechází do nové živnosti, jejíž
pojmenování přesně zní: Měření zne-
čišťujících a pachových látek, zpraco-
vání rozptylových studií. Výměnu
živnostenského listu s novým ná-
zvem žadatelům automaticky zpracu-
jeme přímo u nás,“ říká vedoucí živ-
nostenského úřadu magistrátu Jar-
mila Weczerková. Upozorňuje však,
že určitý problém vzniká v souvis-
losti s rozšířením předmětu podni-
kání v měření pachových látek
a zpracování rozptylových studií.
„Toto mohlo být dříve obsahem živ-
nosti volné. Jde například o testování,
měření a analýzy nebo jiné volné čin-
nosti, jako technický poradce v ob-
lasti životního prostředí apod. Podni-
katelé tedy dosud vykonávali tuto
činnost jako živnost volnou, ale od
1. června musí mít již oprávnění
k provozování živnosti vázané.

Jenže to není zdaleka všechno.
Zcela nově jsme zaznamenali živ-
nost nazvanou Provoz spaloven od-
padu a zařízení schválených pro
spoluspalování odpadu. Znamená to,
že každé provozování spalovny od-
padu musí být zabezpečeno odborně
způsobilou osobou a patřičným živ-
nostenským oprávněním. Vzhledem
k tomu, že zákon o ovzduší nemá
přechodná ustanovení týkající se
této živnosti, budeme tolerantní
a pozdější vyřízení živnostenského
oprávnění nebudeme považovat za
neoprávněné podnikání,“ uvádí
J. Weczerková.

Měření účinnosti spalovacího
zdroje, měření množství vypouště-
ných látek a kontrola stavu spalino-
vých cest je název další vázané
živnosti, kterou dosud provozovali
kominíci. Podle nového zákona
o ochraně ovzduší ji mohou vykoná-
vat i nadále, ale musí mít k tomu
osvědčení o autorizaci. To jim vydá
Ministerstvo životního prostředí
ČR. „Kdo má zájem pouze měřit
a přitom neprovozuje kominictví,
musí si novou vázanou živnost bez-
podmínečně vyřídit,“ konstatuje ve-
doucí živnostenského úřadu. (m)

Nový zákon o ovzduší se zmiňuje i o palivech vhodných na grilování.

Zákon o ochranû ovzdu‰í se t˘ká nás v‰ech

❏ Podnikání

Máte patfiiãné oprávnûní
k provozování Ïivnosti?

Plocha všech místností určuje cenu
nájmu - s tímto titulkem (str.1, červe-
nec 2002), respektive s informacemi
v následném textu o tom, že vlastníci
bytů mají možnost od 1.července
promítnout do ceny základního ná-
jemného nově definovanou obytnou
plochu bytu, což je například i sklep,
balkón nebo lodžie, nesouhlasí Rosti-
slav Mikl, ředitel Majetkové správy
Ostrava -Jih. Upozorňuje nás, že vý-
měrem Ministerstva financí ČR
č.01/2002, části I., položky 5, bodu
3a) je podlahová plocha bytu defino-
vána jako celková podlahová plocha
místností v bytě i mimo byt užíva-
ných výhradně nájemcem bytu. Plo-
chy ostatních prostor užívaných vý-
hradně nájemcem se započítávají jed-
nou polovinou.

„Balkóny, lodžie, terasy nemů-
žeme specifikovat jako místnosti,
protože nemají čtyři stěny, strop
a podlahu. Také sklepy je třeba roz-
lišovat podle toho, jestli mají dveře
klasické nebo pouze laťkové. Plocha
sklepa s takzvanými šprušlovými
dveřmi je započítávána jednou po-
lovinou. Ale na druhou stranu platí,
že oproti dřívější vyhlášce se zcela
nově od 1.července započítává ce-
lou plochou koupelna a WC,“ vy-
světluje ředitel R.Mikl s tím, že
tento výklad nového cenového vý-
měru se týká bytů v majetku statu-
tárního města Ostrava. Úprava pod-
lahové plochy se netýká bytů,
u nichž je uplatňováno věcně
usměrňované nájemné. (m)

Sklep není vÏdy definován 
jako obytná plocha bytu

UPOZORNùNÍ
V polovině července byla zařazena novelou zákona o Komisi pro

cenné papíry mezi koncesované živnosti nová koncese nazvaná Hod-
nocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového
trhu (rating).

Podnikatelé zabývající se touto činností mají čas vyřídit si tuto kon-
cesi do 12. 7. 2003. V případě, že tak neučiní, stávající živnostenské
oprávnění pozbude platnosti a po tomto termínu již nemohou v této
činnosti pokračovat.

z posledních let však ukazují, že pří-
stup některých občanů k ochraně
ovzduší se spíše zhoršuje. V řadě
případů například dochází v plynofi-
kovaných rodinných domech k in-
stalaci dalších kotlů na tuhá paliva,
ve kterých je rovněž spalován odpad
a také ke spalování odpadů na vol-
ných prostranstvích. Takové prak-
tiky samozřejmě akceptovat nelze.
Je proto velmi pravděpodobné, že
v případě dalšího trvání tohoto stavu
bude muset město problém řešit pří-
slušným nařízením.“ (lo)
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Koncem června se v Irském Dub-
linu konala mezinárodní konference
zaměřená na spolupráci rodičů a pro-
fesionálů pracujících s handicapova-
nými lidmi, převážně s postiženými
dětskou mozkovou obrnou. Akci po-
řádala Central Remedial Clinic Dub-
lin - zařízení poskytující komplexní
péči lidem s dětskou mozkovou obr-
nou (DMO) - pod záštitou Evropské
akademie pro handicapované děti
(EACD) a Mezinárodní společnosti
pro DMO (ICPS). Celkem se v Dub-
linu sešlo přes sto rodičů a odborníků
nejrůznějších profesí (lékařů, psy-
chologů, psychiatrů) z přibližně 16
zemí světa. Měla jsem možnost se
tohoto jedinečného setkání zúčastnit
jako profesionál zastupující Dětský
rehabilitační stacionář v Ostravě -
Porubě, Ukrajinská 1534. Do Dub-
linu mě doprovázela maminka jed-
noho z našich dětí, jejíž cestu plně fi-
nancoval MMO. Program konfe-
rence sestával z osmi tematických
bloků v rámci nichž vždy vybraní ro-
diče nejprve sdělili své zkušenosti
a ty pak svým příspěvkem doplnil
odborník. Významnou část každého

bloku hrála diskuze, která umožnila
těsnější konfrontaci pocitů rodičů
postiženého dítěte s názory odbor-
níků. Jedním z hlavních diskuzních
témat byla vzájemná komunikace ro-
dičů a profesionálů. Diskuze vedla
k poznání, že rodiče na celém světě
cítí v této oblasti určité nedostatky,
často jim chybí jasné a srozumitelné
informace o stavu a prognóze vývoje
postiženého dítěte. Toto bylo pro pří-
tomné profesionály neocenitelným
podnětem pro další zkvalitnění po-
skytovaných služeb. Podařilo se nám
rovněž navštívit prostory Central Re-
medial Clinic, kde jsme se ujistili, že
služby nabízené dětem s DMO na
území města Ostravy plně odpoví-
dají službám nabízeným v zahraničí.

Účast na mezinárodní konferenci
nám přinesla mnoho podnětů pro
zkvalitnění vzájemné spolupráce
a komunikace s rodiči. Proto děkuji
touto cestou Magistrátu města Os-
travy a sponzorům Dětského rehabi-
litačního stacionáře v Ostravě-Po-
rubě, že nám umožnili se tohoto uni-
kátního setkání zúčastnit.  

Vendula Prokopová

Pravidelně a se zájmem čtu Os-
travskou radnici a jsem ráda, že exi-
stuje takový zpravodaj.

Využívám možnosti se dozvědět
o tom, co se děje a připravuje ve
městě, kde bydlím, a zároveň se vy-
jádřit k aktuálním tématům.

To, co mě a mou rodinu již dlouhá
léta tíží, je bydlení. V našem 12po-
schoďovém domě to vypadá přesně
tak, jak to popisuje PhDr. Čížková.
Stále se nemohu smířit s tím, že mé
děti musí minimálně dvakrát denně
projít špinavým schodištěm s rozsy-
panými odpadky nebo jet popliva-
ným výtahem počmáraným spros-
tými nápisy. Stydím se pozvat do
bytu návštěvu. Přitom nemám mož-
nost  byt vyměnit, ani koupit nový.
Za nájemné 4200 Kč měsíčně byd-
líme již dvacet let v pěkném třípoko-
jovém bytě, ale v příšerném domě.
Několika movitějším rodinám se po-
dařilo odstěhovat, ale stále zde musí
bydlet řada slušných rodin. Většinu
z nich znám aspoň od vidění a určitě
se nemýlím, když řeknu, že 90 % ná-
jemníků jsou spořádaní lidé, kterým
záleží na tom, jak bydlí a takový způ-
sob bydlení je také trápí.

Stačí totiž i dva, tři nevychovanci
(další se přidají), kteří soustavně
maří jakoukoliv snahu ostatních o to,
aby byl v domě pořádek. Například:

Pokoušeli jsme se  zamykat vchod.
Nejpozději do dvou dní buď do

zámku někdo strčil sirku, nebo ně-
jaký opilec rozkopl sklo ve dveřích.
Sotva se vymaluje, už někdo pošlape
a počmárá zeď. Složili jsme se na to,
abychom nechali vybraným spreje-
rem pěkně nastříkat vnitřek kabiny
výtahu, aby to nelákalo k malůvkám
další - také tato snaha byla po pár
měsících zmařena. Pod schránkami
bývá krabice na tištěné reklamy,
přesto jsou papíry poházeny po celé
chodbě. Tak by se dalo pokračovat.

Přitom si rovněž myslím, že by
tyto problémy vyřešil domovník,
který bude placen a bude dohlížet na
to, aby byl v domě i kolem něho po-
řádek. Jsem ochotna i přispět na jeho
plat.  Otázka jeho bytu v domě není
neřešitelná. Mezi obyvateli 60 bytů
se zpravidla vždy najde někdo, kdo je
nezaměstnaný a takovou práci by při-
jal. Stačí jen chtít jej najít a zaměst-
nat. V západních zemích je to běžné.

Sice nebydlím v bytě, jenž patří
městu, ale v bytě spadajícím pod
Správu majetku OKD. Problém je
však stejný. Takové bydlení je ne-
důstojné a majitelé výškových domů
by měli tento problém i ve vlastním
zájmu řešit a nespoléhat se na bez-
východnou situaci nájemníků.           

Jitka Švihelová

ÚSPù·NÁ SEZONA. „Zakončení sezony 2001/2002 bylo pro Pěvecké
sdružení Slezská Ostrava velmi úspěšné,“ napsala nám Jana Krajíč-
ková. Zpěváci se 4. července vrátili ze svého koncertního turné. Vystu-
povali v německém Esbornu poblíž Frankfurtu nad Mohanem, ale i ve
francouzském Toulouse a okolí  a ve švýcarském Curychu, kde se Os-
travanům podařilo roztleskat a rozproudit místní, poněkud zdrženli-
vější návštěvníky koncertu. Obdiv sklízel především skvělý dirigent
Jan Spisar. K tomu musíme ještě  připočíst kvalitní hlasy, výbornou
dramaturgii a rozmanitost repertoáru, na němž neschází spirituály,
skladby duchovní ani skladby našich klasiků.

Příští rok pravděpodobně přicestují do Ostravy pěvečtí kolegové
z Toulouse. Společné vystoupení je plánováno na únor 2003. A ještě
jedna zajímavost:  Pěvecké sdružení Slezská Ostrava přijímá další te-
nory a basy - tedy hlavně ty, kteří mají rádi hudbu a zpěv. Bližší in-
formace zájemci získají na telefonním čísle 0603 116 350 nebo na in-
ternetu: http://silesiachoir.zde.cz  

❏ Listárna

Příklad první. Často chodím domů
z odpolední směny po 10. hodině ve-
černí a potkávám majitele psů, jak
venčí své čtyřnohé kamarády. Samo-
zřejmě bez vodítka a náhubku. Je poz-
dě večer, kdo by je kontroloval. A co
se stává? Pes se proti mně rozběhne,
štěká a doráží, jeho pán zůstane de-
sítky metrů vzadu a jen křičí: „Ne-
smiš!“A já vlastně ani nevím na koho.
Jestli na psa, že mě nesmí kousnout,
nebo na mě, že nesmím při případné
obraně psa kopnout nebo uhodit. Ná-
sledné slovní přestřelky zde nebudu
rozvádět, na vině jsem samozřejmě já.
Co vlastně dělám tak pozdě večer
venku, když se venčí psi?

Příklad druhý. Při pracovních po-
chůzkách kolem železniční trati
v Ostravě-Zábřehu se setkávám
s volně pobíhajícími psy na místech,
kde to není dovoleno. Už na mě do-
ráželi i tři psi bez náhubku najednou.
A co jsem si od jejich majitelů vy-
slechl po důrazném upozornění, aby
si psy alespoň uvázali? Chodí prý
tam spoustu let a psi ještě nikomu
neublížili. Útočí prý na mě proto, že
poznali, že jsem zlý člověk! Měl
bych prý já chodit jinudy! Já přitom
vykonávám práci na drážním po-
zemku, na kterém jsou oni vlastně
hosty! A ještě po mně chtějí slu-
žební průkaz, jestli tam vůbec mám
co dělat! Komentáře myslím ne-
třeba.

Jednou jsem navrhl majiteli psa,
že když on porušuje pravidla cho-
vaní tím, že venčí psa, jak nemá, tak
že já je budu porušovat také, třeba
tím, že mu za to dám pár facek... To
jste měli vidět, jak se mu najednou
ta „reciprocita“ nelíbila! Nevím
proč. Když porušovat, tak oba!

Zkušenost další. Kolem našeho
domu hynou na rozích trávníku keře,
kovové sloupky zábradlí, dopravních
značek a pouličních svítilen nadměrně
korodují. Důvod? Psi je pravidelně
občůrávají. A co různobarevné, větši-
nou hnědé hromádky psích výkalů
všude kolem? Že je majitelé po svých
miláčcích sbírají? Vždyť všichni víme,
že je to spíše výjimka. Pravda se ukáže
hned jak napadne první sníh! Tak mne
napadá, i Frank Zappa měl se psy svou
zkušenost a podělil se o ni ve své písni
„Don’t Eat, The Yellow Snow“ (Ne-
jezte žlutý sníh). Napadlo vás, čím to,
že sníh na našich ulicích zežloutne?
Doufám, že ano.

Shrnuto a podtrženo. Jsem pro to,
aby policie obecní i statní postupo-
vala přesně podle platné vyhlášky
o chovu a pohybu psů ve městě a ne-
kompromisně postihovala peněži-
tými pokutami a dalšími tresty
všechny, kteří ji porušují. Z mých
zkušeností jasně vyplývá, že jakáko-
liv shovívavost není na místě
a pouhá domluva je vlastně proje-
vem slabosti. Jiří Tieftrunk

Rodiãe a profesionálové
pracují spoleãnû

(Ne)souÏití se psy

Bydlíme v pfií‰erném domû
Pustkovec slaví

Statutární město Ostrava - městský obvod Pustkovec pořádá slavnostní
program u příležitosti 625. výročí 1. písemné zmínky o Pustkovci.

Oslavy se budou konat v sobotu 31. srpna. V 11 hodin se uskuteční v kos-
tele sv. Cyrila a Metoděje mše svatá za živé a zemřelé občany Pustkovce
a vysvěcení praporu Sboru dobrovolných hasičů. Od 13 hodin je ve sportovní
hale TJ Sokol Pustkovec připraveno slavnostní shromáždění, na němž bude
křtěna kniha Pustkovec 1377–2002.
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Lidí, kterým život od základu
změnilo tělesné či mentální posti-
žení, ve společnosti rozhodně neu-
bývá. Naštěstí mezi námi žije také
řada těch, kteří se jim snaží pomoci.
Každoroční příležitostí k výměně
zkušeností v oblasti handicapova-
ných osob jsou Česko-francouzské
dny. V Ostravě se konají už pode-
sáté, tentokrát od 16. do 20. září.

Téma letošního ročníku je Inte-
grace formou kultury a volnočaso-
vých aktivit jako projev životního
stylu. „Do Ostravy přijedou nejen
francouzští odborníci, kteří se zabý-
vají tímto tématem, ale své schop-
nosti předvedou také sami postižení -
členové divadelní skupiny Catalyse,
hudební skupiny Arcane a klienti,
kteří se zúčastní Abilympiády s vý-
mluvným mottem A já sám se o sebe
postarám,“ říká Olga Kováriková
z odboru kultury a vzdělanosti ma-
gistrátu. Tato akce přispívá k rozší-
ření poznatků v oblasti komplexní

péče o postižené děti nejen v našem
regionu, ale dopad této spolupráce se
příznivě projevuje v celé  republice.
Hlavním organizátorem je Komise
pro handicapované děti a mládež
rady města, ve spolupráci s Speciál-
ními školami Kpt. Vajdy v Ostravě-
Zábřehu, Střední odbornou školou
a středním odborným učilištěm pro
tělesně postiženou mládež v Os-
travě-Porubě. Ústavem sociální péče
Ostrava, Sdružením Telepace, Sdru-
žením pro pomoc mentálně postiže-
ným, Múzickou školou v Ostravě-
Mariánských Horách, Divadlem lou-
tek, Asociací rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR
a občanským sdružením DOGMA.

Jubilejní desátý ročník je tou nej-
lepší příležitostí k malému ohlédnutí
do historie společných dnů. Česko-
francouzské dny se od prvopočátku
konaly pod záštitou primátora města
Ostravy a v posledních pěti letech
byly městem i finančně podporo-

vány. Na navázání úspěšné spolu-
práce se výrazně podílel Zbyněk
Pražák, náměstek primátora, za ro-
diče paní Věra Racková a PhDr. Ja-
roslava Wenigerová, tehdy předsed-
kyně Komise pro handicapované
děti a mládež rady města. Díky ní
a členům této komise spolupráce
stále pokračuje.

Prvotní kontakty mezi odborníky
v oblasti péče o postižené děti byly
navázány v roce 1992 v rámci part-
nerských styků mezi Ostravou a Re-
meší. V listopadu téhož roku proběhl
1. ročník česko-francouzských dnů.
Na jaře 1993 odjelo na stáž do Re-
meše 40 speciálních pedagogů a tý-
denního pobytu se zúčastnily i rodiny
s postiženými dětmi. V listopadu
1993 do Ostravy přijela skupina od-
borníků z ústavu z Remeše v čele
s panem Lepoivrem, ředitelem centra
pro léčbu dětské mozkové obrny
a specialisté na rehabilitační techniku
- Bobathovu metodu. Výměna zkuše-
ností probíhala v Dětském rehabili-
tačním stacionáři (DRS) při Městské
nemocnici Ostrava, v Ústavu sociální
péče Ostrava a v Soukromé škole
zvláštní a pomocné pro děti s více va-
dami v Mariánských Horách. Před-
náškový seminář byl zaměřen na or-
ganizaci individuální péče o zdra-
votně postižené děti ve Francii.
Remešský ústav věnoval našim dě-
tem rehabilitační pomůcky v hodnotě
120 tis. Kč.

3. ročník byl zaměřen na „Formy,
prostředky a metody komunikace
postižených.“ Výsledkem celoroční
spolupráce bylo např. ustanovení
DRS školicím zařízením pro všech-
ny fyzioterapeuty v ČR.

Další ročníky byly tematicky za-
měřeny na neverbální komunikaci
dětí a jejich vzdělávání, chráněné
bydlení a Bobath koncept. V roce
1999 se spolupráce rozšířila o dal-
šího partnera, a to Asociaci Les Ge-
nets ďOr z Bretaně. Ve Speciální

škole byla otevřena první třída pro
autisty v republice a tímto tématem
byl ovlivněn i 7. ročník společné
akce, které se zúčastnilo 390 peda-
gogů, psychologů, sociálních a zdra-
votních pracovníků a rodičů handi-
capovaných dětí. Od tohoto roku
město Ostrava vydává brožury
s přednáškami jednotlivých ročníků.

Osmý ročník byl zaměřen na
mentální postižení a probíhal for-
mou workshopů, přednášek, besed
a diskusí. Pro speciální pedagogy
a psychology byl zaměřen na kon-
cept Snozolen, pro fyzioterapeuty na
prezentaci nečastěji používaných fy-
zioterapeutických postupů při léčbě
dětské mozkové obrny ve Francii
a České republice, pro rodiče na pří-
stup k dítěti s Downovým syndro-
mem. Poprvé se těchto dnů aktivně
účastnili i zdravotně postižení z ce-
lého regionu v rámci Abilympiády.
Na přípravě tohoto ročníku se vý-
razně podíleli také rodiče postiže-
ných dětí. Důsledkem toho byla
cesta rodičů a postižených dětí do
Francie, a tedy i možnost porovnání
péče o tyto děti očima rodičů. To-
hoto pobytu se zúčastnili rodiče
a děti z Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí a poté
i Sdružení pro pomoc mentálně po-
stiženým Ostrava.

Zatím poslední 9. ročník byl vě-
nován začlenění dospělých handica-
povaných osob do práce, pomoc
v osobním životě a emancipace, vý-
chovným systémům a vzdělávacím
metodám a zároveň byl rozšířen i na
drogovou problematiku. Odborníci
i rodiče postižených dětí se sezná-
mili s řešením problematiky začle-
nění dospělých handicapovaných
osob do práce v zařízeních v Bre-
tani. Proběhly výměnné stáže stu-
dentů a byla navázána spolupráce
v rámci programu Phare Access na
zajištění komunitního bydlení pro
osoby s mentálním postižením.

âesko-francouzské dny podesáté: 
divadlo, v˘stavy, pfiedná‰ky, koncerty

Program
Pondělí 16. 9.
■ Střední odborná škola a střední

odborné učiliště pro tělesně po-
stiženou mládež, 17. listopadu,
Ostrava-Poruba, 9–16 hod. 

– Abilympiáda „A já sám, o sebe
se postarám.“ (dovednosti všed-
ního dne v soutěži čtyřčlenných
družstev z České republiky
a Francie)

■ Český rozhlas Ostrava – Studio
1, 17.00 hod. Hudební skupina
Arcane z Francie: 

– Francouzské a bretaňské písně
– Múzická škola, Nicol Kantorová

Úterý 17. 9.
■ Divadlo loutek, 9.00 hod.

– Francouzská hudební skupina
Arcane: Francouzské a bretaňské
písně 

– Žáci Múzické školy z Ostravy-
Mariánských Hor, hudební sou-
bor Notička z Ústavu sociální
péče Ostrava,

■ Divadlo loutek, 11.00 hod.
– Francouzská divadelní skupina

Catalyse: Daniil Harms – Ab-
surdní vigilie

■ Speciální školy Kpt. Vajdy 1A,
Ostrava-Zábřeh, od 14.00 hod.

– Prezentace „Terapie loutkou“
(ukázka nové metody práce s po-
stiženým dítětem)

■ Zkušebna Divadla loutek,
14.30–15.30 hod.

– Hudební workshop - netradiční

hudební postupy při práci s han-
dicapovanými klienty

Středa 18. 9.
■ Konference v kongresovém sále

hotelu Imperial 9–12 hod.
– Příspěvky odborníků na téma:

Přínos devíti ročníků česko-fran-
couzských dnů k péči o handica-
pované v Ostravě 

– 13–16 hod. Příspěvky odborníků
na téma: Práce s postiženými kli-
enty v uměleckých oborech

■ Stan u Divadla loutek,
16.30–17.30 hod.

– Dramatická výchova – pantomima
(prezentace terapie uměním)

17.–18. 9.
■ Masarykovo náměstí, 9.00–18.00
– Výstava Svět našimi smysly (při-

bližuje svět sluchově a zrakově
postižených), obří hlavolam, stan
s ukázkou řemesel pro zdravé
i postižené děti

– Kyvadlová doprava mezi Divadlem
loutek a Masarykovým náměstím,
klauni a žongléři na kolech

17.–19. 9.
■ Foyer Divadla loutek a prostory

Domu knihy Librex
– Výstava soch a obrazů našich

i francouzských handicapova-
ných umělců 

Další informace o všech akcích
i dalších částech programu urče-
ného především odborné veřejnosti
získají zájemci u Olgy Kovárikové
z odboru kultury a vzdělanosti
MMO, tel. č. 628 34 15



srpen 2002 Ostravská radnice 9

Není náhoda, že ve stejném ter-
mínu jako Česko-francouzské dny
bude Ostrava hostit také Divadelní
pouť bez bariér. Obě akce jsou totiž
zaměřeny na osoby s handicapem
a vzájemně provázány několika spo-
lečnými aktivitami.

Divadelní pouť bez bariér se ko-
nala v Divadle loutek Ostrava po-
prvé před dvěma lety. Prvotní ideou
loutkářů byla snaha koncentrovat do
několika dní představení pro posti-
žené děti (neslyšící, nevidomé, men-
tálně postižené, děti s více vadami)
a zároveň prezentovat představení,
ve kterých tyto děti účinkují. Tak,
aby se přirozeně, prostřednictvím
divadla, spojila komunita zdravých
a handicapovaných členů společ-
nosti. Po velmi příznivých reakcích
nyní následuje druhý ročník, poprvé
se zahraničními hosty z Francie
a Slovenska.

„Pro postižené děti hrajeme
samozřejmě celý rok, během diva-
delní pouti však mohou samy na je-
višti předvést, co dokáží. Před kaž-
dým dopoledním představením
v Divadle loutek je pro žáky speciál-
ních škol vyhrazen prostor pro
krátké vystoupení a ve středu pak
celé představení - Galaprogram bez
bariér. Pro účinkující i diváky to
bude zajisté opět velký zážitek,“ říká
umělecký šéf pořádajícího Divadla
loutek Ostrava (DLO) Tomáš Volk-
mer.

Odpovídá také na otázku, jaké to
je hrát divadlo pro náročné malé di-
váky. „Smysluplné. Často si říkám,

když vidím hlediště plné dětí, že
i kdyby si třeba jen jedno z nich od-
neslo z představení hluboký zážitek,
který se mu promítne do života, má
naše práce smysl. A handicapované
děti podle mého názoru vnímají
ještě diferencovaněji, reagují bez-
prostředně, bez zábran projevují své
emoce, zájem, nadšení, ale i nespo-
kojenost.“

Česko-francouzské dny a Diva-
delní pouť bez bariér mají v pro-
gramu například společnou prezen-
taci ve Speciální škole Kpt. Vajdy
v Ostravě-Zábřehu. Okolnosti
vzniku neobvyklého projektu - Tera-
pie loutkou - vysvětluje T. Volkmer:
„Když jsme začali loni na podzim
chystat druhý ročník divadelní
poutě, napadlo nás pracovat s posti-
ženými dětmi pravidelně a dlouho-
době. Od začátku roku jsme pro spe-
ciální třídu v Zábřehu připravili de-
vět dílen, jejichž smyslem bylo
navázat kontakt se skupinou deseti
dětí s těžkým kombinovaným posti-
žením prostřednictvím interakce
s loutkami. Vstupovali jsme mezi
děti s neklidem, nevěděli jsme, co
nás čeká, ale komunikace prostřed-
nictvím loutky fungovala opravdu
neuvěřitelně. Děti například měly
loutku naučit plavat, uvařit ve spolu-
práci s ní jídlo z papíru, z papíru
loutkám vytvářeli různá prostředí,
zahradu, skály. Všechny se velmi
snažily, samozřejmě každé podle
svých možností. Pro mě osobně byla
tato spolupráce velkým obohace-
ním, vnitřní sebevýchovou, pozná-

ním světa s bariérami. Teď bychom
rádi naši práci prezentovali odborní-
kům, snad vznikne metodický mate-
riál, který by sloužil jako inspirace
dalším zájemcům.“

V Divadle loutek bylo v horkých
letních dnech opravdu rušno. Ještě
před Divadelní poutí bez bariér totiž
členy souboru čekala cesta na Mezi-
národní loutkářský festival Puppet
Festival Chuncheon 2002 v Jižní
Koreji, který se konal od 8. do 15.
srpna. Ostravští loutkáři se jej zú-
častnili již potřetí, tentokrát s insce-
nací Dřevěný hrdina v režii T. Volk-
mera. 

Program
Pondělí, 16. 9.
■ Sál DLO, 9.00 hod. a 11.00 hod.
– Divadlo Drak (Hradec Králové):

Všechno lítá, co peří má
■ Prostor před DLO, 10.00–13.00

hod. a 14.00–16.00 hod.
– Divadelní pouťové atrakce pro

děti,DivadloKvelb(ČeskéBudějo
vice): Pochod komediantů-
pouliční divadlo

■ Stan před DLO, 14.00 hod.
a 15.00 hod.

– Studio dellįarte České
Budějovice: Pohádky v šapitó

Úterý 17. 9.
■ Sál DLO, 9.00 hod.
– Francouzská hudební skupiny

Arcane: Francouzské a bretaňské
písně

– Žáci Múzické školy z Ostravy-
Mariánských Hor, hudební

soubor Notička z Ústavu sociální
péče Ostrava

■ Prostor před DLO, 9.00 hod.
a 14.00 hod.

– Divadlo Kvelb: Pochod
komediantů-pouliční divadlo

■ Sál DLO, 11.00 hod.
– Divadelní skupina Catalyse,

Francie: Daniil Harms -
Absurdní vigilie

■ Prostor před DLO, 10.30 hod.
a 12.00–13.00 hod.

– Divadelní pouťové atrakce pro
děti

■ Stan před DLO, 14.00 hod.
a 15.00 hod.

– Studio dellįarte: Pohádky
v šapitó

■ Sál DLO, 17.00 hod.

– Divadlo z pasaže (Bánská
Bystrica): Mesto

Středa 18. 9.
■ Sál DLO, 9.00 hod. a 11.00 hod.
– Divadlo Neslyším (Brno): Pták

ve vzduchu, ryba ve vodě
■ Prostor před DLO, 10.15–13.00

hod. a 14.00–16.00 hod.
– Divadelní pouťové atrakce

pro děti, Divadlo Kvelb: Pochod
komediantů

■ Stan před DLO, 14.00 hod.
a 15.00 hod.

– Studio dellįarte: Pohádky
v šapitó

■ Sál DLO, 16.00 hod.
– Galaprogram bez bariér, účinkují

žáci ostravských speciálních škol

Čtvrtek 19. 9.
■ Stan před DLO, 9.00 hod.

a 11.00 hod.
– Divadlo Neslyším: Věc není věc
■ Prostor před DLO, 10.15–13.00

hod., 14.00 - 16.00 hod.
– Divadelní pouťové atrakce pro

děti, Divadlo Kvelb: Pochod
komediantů

■ Stan před DLO, 14.00 hod.
a 15.00 hod.

– Studio dellįarte: Pohádky
v šapitó

■ Sál DLO, 17.00 hod.
– Divadlo Neslyším: Odyssea

Pátek 20. 9.
■ Prostor před DLO, 9.30 - 12.30

hod.
– Divadelní pouťové atrakce,

Divadlo Kvelb: Pochod
komediantů 

■ Stan před DLO, 9.00 hod.
– Studio dellįarte: Pohádky

v šapitó
■ Sál DLO, 11.00 hod.
– Divadlo loutek Ostrava: Hrátky

s čertem
■ Prostor před DLO,

12.00–13.00 hod.
– Závěr Divadelní pouti bez bariér

Bližší informace o programu
a vstupenkách na večerní před-
stavení Divadelní poutě bez bariér
jsou k dispozici v Divadle loutek, na
tel.č. 611 48 84.

Připravila: Lucie Olšovská 

Divadelní pouÈ bez bariér je pfiístupná v‰em
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Chování vůči zaměstnancům,
dodržování ustanovení zákoníku
práce, zákona o mzdě a zákona
o zaměstnanosti má v nemalé části
ostravských firem nízkou úroveň. 

„Velký okruh zaměstnavatelů ne-
plní své povinnosti stanovené jim
obecně závaznými právními před-
pisy. Pouze u 13 % z kontrolova-
ných subjektů jsme nezjistili poru-
šení pracovněprávních předpisů,“
shrnuje výsledky zjištění kontrol-
ního oddělení Úřadu práce v Ostravě
za první pololetí jeho vedoucí Ing.
Danuše Kovářová. Podobně jako
v loňském roce se většina kontrol

(75 %) uskutečnila na základě pod-
nětů občanů, orgánů státní správy
a odborných útvarů úřadu práce.
Kontrolní oddělení obdrželo za půl
roku 205 takových podnětů a usku-
tečnilo 149 kontrol zaměřených na
dodržování pracovněprávních před-
pisů.

Zaměstnavatelé podle Danuše
Kovářové porušují zejména ustano-
vení zákoníku práce, která jim sta-
noví povinnost písemně informovat
zaměstnance o právech a povinnos-
tech vyplývajících z pracovního po-
měru. V mnoha případech nevedou
evidenci pracovní doby, práce přes-

čas, pracovní pohotovosti a noční
práce u jednotlivých zaměstnanců,
popřípadě neumožňují zaměstnan-
cům nahlédnout do evidence jejich
pracovní doby. Závažných pochy-
bení se dopouštějí také při skončení
pracovních poměrů, když zaměst-
nancům neposkytují náhradu mzdy
za dovolenou, kterou nemohli vy-
čerpat, nevydávají jim potvrzení
o zaměstnání, popřípadě v něm neu-
vádějí údaje stanovené právními
předpisy.

Další závažné nedostatky byly
zjištěny při kontrole dodržování zá-
kona o mzdě, odměně za pracovní
pohotovost a o průměrném výdělku,
v platném znění. Zaměstnavatelé
stále porušují ustanovení o splat-
nosti mzdy, příplatcích za práci
přesčas, práci v noci a ve svátek.
Někteří dokonce nevypláceli svým
zaměstnancům mzdu vůbec, a to
i několik měsíců. Jiným vážným
prohřeškem je to, že zaměstnanci
nejsou zařazováni podle složitosti,
odpovědnosti a namáhavosti práce
do příslušného tarifního stupně mi-
nimálních mzdových tarifů.

Firmy porušují i zákon o zaměst-
nanosti; některé neplní výši povin-
ného podílu občanů se změněnou

pracovní schopností na celkovém
počtu svých zaměstnanců stanove-
ného nařízením vlády a neplní ozna-
movací povinnost vůči úřadu práce.

„Za porušení pracovněprávních
předpisů jsme v prvním pololetí ulo-
žili pokutu 28 zaměstnavatelům, což
je o čtyři více než ve stejném období
minulého roku. Pokuty byly uklá-
dány ve výši od osmi do sto tisíc ko-
run v závislosti na závažnosti zjiště-
ných porušení, míře zavinění a s při-
hlédnutím k tomu, jakým způsobem
zaměstnavatel odstranil zjištěné ne-
dostatky, popřípadě jaká přijal opa-
tření k nápravě zjištěného stavu,“
řekla Danuše Kovářová.

Někteří zaměstnavatelé se domní-
vají, že sankcím za nedodržování
pracovněprávních předpisů se vy-
hnou tím, že kontrolu ani neumožní.
V tom případě jim ale hrozí pořád-
ková pokuta. Za půl roku ji dostalo
13 zaměstnavatelů, což je o 5 více,
než ve srovnatelném období loň-
ského roku. 

Celková výše uložených pořádko-
vých pokut činí dvěstědvacet tisíc
korun. Počet pořádkových pokut
i jejich výše je doposud nejvyšší za
období jednoho pololetí v historii
úřadu práce. (sb)

❏ Úfiad práce v Ostravû

Úfiad práce uloÏil pokutu 28 zamûstnavatelÛm za poru‰ení pracovnûprávních pfiedpisÛ 

Mnozí zamûstnavatelé zákony pfiehlíÏejí

Obvod Počet evidovaných Míra nezam.
uchazečů v %

Vítkovice 1 235 34,7
Hrabová 189 10,6
Slezská Ostrava 2 286 24,6
Lhotka 53 10,4
Michálkovice 272 20,6
Hošťálkovice 75 9,8
Radvanice a Bartovice 602 19,5
Krásné Pole 102 9,3
Moravská Ostrava a Přívoz 4 356 19,1
Polanka nad Odrou 191 9,0
Nová Ves 54 18,3
Nová Bělá 69 8,7
Mariánské Hory a Hulváky 1 182 18,2
Pustkovec 43 7,6
Ostrava-Jih 9 339 15,1
Proskovice 38 6,4
Poruba 5 114 13,9
Stará Bělá 117 7,3
Svinov 305 13,0
Třebovice 61 7,1
Plesná 63 11,9
Martinov 31 5,3
Petřkovice 161 11,6O
Ostrava 25 938 16,1

V Ostravě bylo v pololetí 25.938
nezaměstnaných. To je počet lidí,
který by zabydlel nějaké menší
okresní město. 

Podle pololetního rozboru úřadu
práce nejvíce nezaměstnaných po-
kud jde o absolutní počet má ze
všech třiadvaceti městských obvodů
Ostrava-Jih (9 393), následuje menší
Poruba s 5 114 nezaměstnanými
a Moravská Ostrava a Přívoz se
4 356 evidovanými uchazeči. Čísla
někdy ale klamou. V Ostravě-Jih
i v Porubě je míra nezaměstnanosti
vysoká (15,1 a 13,9 %), ale je pod
průměrnou úrovní celé Ostravy
(16,1). Mnohem horší je nezaměst-
nanost v menších Vítkovicích, kde
je bez práce každý třetí, ve Slezské
Ostravě pak každý čtvrtý a v Mi-
chálkovicích každý pátý obyvatel.

Na druhé straně máme městské
obvody, v nichž se míra nezaměst-
nanosti blíží úrovni, jakou známe ze
slušně prosperujících zejména zápa-
dočeských měst: Martinov má míru
nezaměstnanosti pouhých 5,3 %
stejně jako například Plzeň-sever,
Proskovice (6,4) jsou na tom téměř
jako Strakonice, Třebovice (7,1)
jako Plzeň-město. 

Pod celostátní úrovní míry neza-
městnanosti, která byla koncem
června 8,7 %, jsou ale už jen další
dva městské obvody - Stará Bělá
(7,3) a Pustkovec (7,6). Nová Bělá

se vejde přesně do červnového re-
publikového průměru (8,7 %).

Můžeme říci, že rozhodující roli
v tom, jak jsou obyvatelé jednotli-
vých městských obvodů úspěšní
v získávání práce, hraje skutečnost,
zda mají vyšší než jen základní
vzdělání. V částech města s nejvyšší
nezaměstnaností je zároveň nejvíce
lidí, kteří mají vzdělání pouze zá-
kladní. Pobočka Vítkovice, kde jsou
evidováni obyvatelé ještě některých
dalších částí města (Mariánských
Hor, Hulvák, Nové Vsi, a Starého
Zábřehu) má 42,1 % uchazečů
pouze se základním vzděláním, při-
čemž se situace zhoršuje. Jejich po-
díl se proti červnu loňského roku
zvýšil o 2,2 %. Pro občany se zá-
kladním vzděláním je přitom mini-
mum pracovních příležitostí. Jedno-
duché manuální práce není dostatek,
navíc bývá zároveň fyzicky těžká
a ne každý ji může vykonávat.

Rozbor nezaměstnanosti v měst-
ských obvodech připravuje úřad
práce co čtvrt roku a situace se prak-
ticky dlouhodobě nemění. S postup-
ným ukončováním sezónních prací
nezaměstnanost opět poroste a bo-
hužel zřejmě nejvíce v těch částech
města, kde žijí lidé převážně s niž-
ším vzděláním, protože nyní ještě
pracují na veřejně prospěšných nebo
jiných sezónních pracích, ale ty za-
čátkem zimy skončí. (sb)

Rozhoduje vzdûlání obãanÛ

Nezamûstnanost v Ostravû podle mûstsk˘ch obvodÛ
(stav k 30. 6. 2002)



MùSTSKÉ LÁZNù NA SOKOLSKÉ T¤ÍDù. V centru města mohou zájemci
využívat pětadvacetimetrový krytý bazén se sociálním zázemím. V po-
lovině prázdnin byl pro rozsáhlé rekonstrukci, která si vyžádala cel-
kové náklady ve výši dva miliony korun, zprovozněn areál s dětským
brouzdalištěm, hopsadly, hřištěm pro plážový volejbal, prostorem pro
petanque a ruské kuželky. K dispozici jsou také toalety, sprchy
a šatny. Venkovní koupaliště je v letošní sezóně uzavřeno, důvodem
jsou především velké ztráty vody způsobené netěsnostmi bazénu, stáří
celé konstrukce a vlivy poddolování. Na celkovou opravu bazénové
vany zatím chybějí peníze Celodenní vstupné je patnáct korun na
osobu. Využívání sportovních potřeb se hradí zvlášť.

KOUPALI·Tù V PORUBù. V tomto obvodu se nachází dvě zařízení spo-
lečnosti SAREZA. Venkovní koupaliště vedle krytého bazénu na ulici
gen. Sochora s brouzdalištěm a hřištěm pro plážový volejbal. Celý
areál bude od 25. 8. do 15. 9. uzavřen z důvodu pravidelné údržby
technologických zařízení. V letních dnech zůstává k dispozici největší
přírodní koupaliště ve střední Evropě v Porubě - Vsi s kvalitním záze-
mím, možnostmi sportovního vyžití (např. minigolf, tenis, kuželky, vo-
lejbal, fotbal, petanque), občerstvením a nejrůznějšími atrakcemi
včetně stometrového tobogánu. Dospělí zaplatí vstupné ve výši 40 Kč,
děti 30 Kč, po 17 hod. všichni 30 Kč. V nabídce je také zvýhodněné ro-
dinné vstupné.

KOUPALI·Tù VE STARÉ BùLÉ. Zdejší koupaliště patří obci, která jej
pronajala soukromému provozovateli. Návštěvníci mohou využívat
větší a menší plavecký bazén, příjemnou restauraci s terasou a stánky
s občerstvením. Celodenní vstupné pro dospělé činí třicet, pro děti dva-
cet korun, od devatenácté hodiny pak pro všechny deset korun.

KOUPALI·Tù V MICHÁLKOVICÍCH. Dříve velmi oblíbené Eldorádo je ve
vlastnictví soukromému majitele, takže další osud areálu je v jeho ru-
kou.

KOUPALI·Tù NA HULVÁCKÉM KOPCI. Obnovení provozu brání nedoře-
šené majetkové vztahy, stále nedošlo k bezúplatnému převodu po-
zemku ze státu na město. (LO)

KOUPALI·Tù V BARTOVICÍCH. Areál zvaný Ještěrka je v majetku obce,
která má vypracovanou urbanistickou studii na víceúčelovou halu pro
sport a kulturu s malým vnitřním i venkovním koupalištěm. V sou-
časné době areál slouží jako provizorní sběrný dvůr s obsluhou, kam
mohou lidé přinášet velkoobjemový i nebezpečný odpad.
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Kvalitu vody hlídají provozovatelé
Horké letní dny táhnou obyva-

tele města k vodě, na koupaliště.
Kolik jich vlastně v Ostravě je?
A v jakém jsou stavu? Odpověď na
tyto otázky jsme hledali přímo

v jednotlivých městských obvo-
dech.

Zákon říká, že za kvalitu vody
i sociálního zařízení je odpovědný
provozovatel koupaliště, který je po-

vinen pravidelně dávat na vlastní ná-
klady vodu k rozboru, kontrolovat
její nezávadnost. Pracovníci Krajské
hygienické stanice v Ostravě prová-
dějí pouze namátkové kontroly.

V průběhu celé sezony prověřují,
zda provozovatelé plní povinnosti,
které jim právní předpis ukládá. Pro-
zatím žádné závažné nedostatky ne-
zjistili.
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Pro pacientky z Ostravy a nejbliž-
šího okolí se otevírá komplexnější
možnost diagnostiky a léčby chorob
prsu. V Městské nemocnici Ostrava
začalo po několikaměsíčním zku-
šebním provozu oficiálně fungovat
Centrum mammologické péče. Za
pomoci nejmodernější techniky tady
poskytují diagnostickou, léčebnou
a preventivní péči nemocným všech
věkových skupin. Cílem centra je
dosáhnout akreditace pro provádění
mammologického screeningu u žen
nad 45 let.

"Jednoznačně kladné výsledky
zkušebního provozu, kdy se perso-
nál mimo jiné učil zacházet s no-
vými špičkovými přístroji, mne
vedly k úpravě struktury chirurgic-
kého oddělení. Vzniklo tak více

oborové funkčně provázané praco-
viště, kde bude poskytována kom-
plexní zdravotní péče o nemocné
s chorobami prsu," konstatoval ředi-
tel ostravské městské nemocnice
MUDr. František Jurek, který multi-
oborovou spolupráci přirovnává
k výkonu dobře sehraného or-
chestru. "Když přijde do centra paci-
entka s nějakým nálezem nebo po-
dezřením, bude kromě klinického
vyšetření mammologem vyšetřena
i rentgenem a ultrazvukem, a pokud
se jedná o pozitivní nález, tak je tu
možnost odebrání vzorku postižené
tkáně a může se během krátké doby
upřesnit diagnóza a stanovit průběh
léčby," sdělila vedoucí lékařka
centra MUDr. Jiřina Heroková. Jde
tedy o úzkou spolupráci s histopato-

logem, onkologem, radiologem, chi-
rurgem a v neposlední řadě i s psy-
chologem. Pacientka je seznámena
nejen s diagnózou, ale i s tím, co ji
čeká, jaký bude průběh a způsob
léčby. Podle primáře Psychiatrie
městské nemocnice MUDr. Pavla
Havrana se jedná o klíčový okamžik
v životě pacientky. Je proto nutné
vytvořit pro ni prostředí důvěry
a poskytnout jí informace včas a sro-
zumitelně.

Centrum mammologické péče se
nachází v rekonstruovaných pro-
storách tzv. staré ortopedie. Je zde
instalován moderní mammograf
s možností zaměření i nehmatných
lézí prsu. To znamená, že se pou-
žívá tzv. stereotaxe (odebírání
vzorků tkáně, značkování nehmat-

ných postižení prsu), kdy se dají
léčit i drobná počínající nádorová
onemocnění. "Používáme přístroj
značky DAIMOND vybavený di-
gitální stereotaxí. Pokud vím, tak
jsou v republice pouze čtyři tako-
véto přístroje, které řídí počítač
a v digitální formě uchovává
snímky. Tento přístroj usnadní
práci nám lékařům, přispěje
k včasnému a přesnějšímu stano-
vení diagnózy," upřesňuje MUDr.
Rostislav Kiška, který v centru
provádí radiodiagnostiku. V bu-
doucnu se v centru počítá i s nad-
stavbovou přístrojovou technikou,
a tou je mammotom, který umož-
ňuje nejen odběr tkání, ale i od-
stranění drobnějších lézí pouze
v místním umrtvení. (r)

POZVÁNKA NA V¯STAVU. Romové v našem městě je název putovní vý-
stavy, kterou si zájemci mohou prohlédnout od 1. do 29. srpna ve foy-
eru Nové radnice. Spolu se Vzdělávacím centrem pro veřejnou zprávu
ČR a Muzeem romské kultury se na přípravě výstavy podílí také os-
travský magistrát. Fotografie, informace o projektech, ale i obrázky
a výrobky romských dětí mají představit historii Romů, jejich kulturu
i podmínky, ve kterých žijí.

V srpnu oficiálně skončil dvou-
letý mezinárodní projekt s názvem
Romipen, do kterého se aktivně za-
pojily také dvě ostravské organizace
pracující s romským etnikem - vzdě-
lávací agentura Meter Silesia a sdru-
žení Centrom.

V rámci projektu financovaného
vzdělávacím programem Evropské
unie Sokrates, větev Grundwig, si
mohli své zkušenosti vyměňovat od-
borníci z Čech, Slovenska, Ně-
mecka, Holandska, Anglie, Řecka
a Itálie. Výsledkem je několik kon-
krétních produktů přibližujících ži-
vot romské menšiny většinové spo-
lečnosti.

My jsme za Českou republiku
prezentovali oficiální internetovou
stránku , kde všichni zájemci najdou
řadu zajímavých informací o historii
a současnosti Romů v Čechách.

Stránky jsou v české i anglické verzi
a partneři z dalších zemí zapojených
do projektu by na mě měli navazo-
vat dalšími údaji a poznatky.
V rámci projektu vznikla také kazeta
se základy romského jazyka, která
se pro velký zájem v nejbližších
dnech dočká reedice na kompaktním
disku.“ dodala L. Poláčková a shr-
nula také své dojmy z mezinárodní
spolupráce. „Za trochu paradoxní
považuji fakt, že v celém projektu
jsem byla jediná Romka, takže
o problémech ?Romů diskutovali
neromové. Přesvědčila jsem se, že
řadu věcí v oblasti integrace menšin
děláme dobře. Některé aktivity nebo
záměry, které zahraniční kolegové
prezentovali jako novinky u nás už
dávno fungují. Přesto jsme stále na
začátku a před námi je ještě mnoho
práce." (lo)

Plátěné stany s podsadou rozesta-
věné kolem ohniště, stožár s vlajkou
a táborová kuchyně v dřevěném pří-
stavku. Místo koupelny zurčící po-
tok, místo televize šumící les kolem.
Nechybí  noční bojovka, slavnostní
táboráky a celotáborová hra evoku-
jící minulé století na divokém zá-
padě. Zkrátka správný prázdninový
tábor, jako vystřižený ze starých
foglarovek

Dva červencové týdny tady,
v obci Žďárský potok nedaleko Rý-
mařova, tráví devatenáct dětí od se-
dmi do šestadvaceti let, většinou
s tělesným a mentálním postižením.
Táborníci jsou rozděleni do čtyř od-
dílů, o každý se starají dva kvalifi-
kovaní vedoucí. 

"Děti spolu vycházejí skvěle. Na
začátku byl patrný rozdíl mezi
dětmi, které s námi jezdí dlouho
a těmi, které se s postiženými setkali
poprvé. Po několika dnech společ-
ného pobytu už ti zdraví pomáhají
dětem s handicapem překonávat
mantinely a bariéry, které je ome-
zují. Doufám, že jim to vydrží a vy-
rostou z nich tolerantní a ohleduplní
lidé," říká táborová vedoucí Kate-
řina Klimšová.

Pohled do denního programu do-
kazuje, že děti se tady baví úplně
stejně, jako jejich zdraví vrstevníci.

V osm hodin budíček, následuje
rozcvička, ranní hygiena, úklid, vy-
datná snídaně, dopolední program.
"Samozřejmě musíme mít stále na
zřeteli individuální možnosti
a schopnosti dětí. Je jasné, že
všichni nezvládnou všechno, takže
vybíráme takové aktivity, aby
zvládli co nejvíce. Učíme je morse-
ovku, vázat uzly, poznávat přírodu
a spoustu dalších zajímavých věcí.
Určitě si odtud odvezou mnoho zá-
žitků," dodává K. Klimšová.

Tábor za finančního přispění
městského grantu pořádá Klub ro-
dičů a přátel zdravotně postižených
dětí Stonožka Ostrava. Letních po-
bytů na Bruntálsku, které se konají
už od roku 1996 se kromě dětí zapo-
jených do celoroční činnosti sdru-
žení účastní také dosud neaktivní zá-
jemci, ze kterých se pak zpravidla
stanou noví klienti. S nadšením se
zapojují do volnočasových aktivit,
které Stonožka dětem s handicapem
a jejich rodičům v Ostravě nabízí.
Jde například o plavání, ergoterapii,
hypoterapii, vaření, hru na kytaru či
nejrůznější výlety.

Bližší informace o činnosti a na-
bídce klubu Stonožka jsou k dispo-
zici v informačním a poradenském
centru na Závodní ulici č. 47 v Os-
travě-Hrabůvce. (LO)

Nové ostravské Centrum mammologické péãe

Dûtsk˘ tábor uprostfied lesa

Mezinárodní Romipen
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Koncerty v Itálii, Francii a Lu-
cembursku, dirigentské kursy, pří-
prava na zahájení nové sezony.
Tento stručný výčet aktuálních akti-
vit Janáčkovy filharmonie prozra-
zuje, že ani prázdninové měsíce ne-
jsou pro ostravské filharmoniky do-
bou absolutního klidu a odpočinku.
Mistrovské kurzy v závěru srpna
jsou skvělou příležitostí pro mladé
adepty dirigentského umění. Pod ve-
dením zkušeného Zolta Nagyho mo-
hou získávat cenné zkušenosti
s prací s kvalitním souborem. Nejús-
pěšnější absolvent kurzu se před-
staví spolu s Janáčkovou filharmonií
Ostrava (JFO) 7. listopadu. To už
ovšem bude 49. sezona v plném
proudu. Zahajovací koncert je plá-
nován na 26. září a zazní na něm
hudba Beethovena, Schumanna a Ja-

náčka. Na stupínku před filharmo-
niky poprvé stane jejich nový šéfdi-
rigent - Petr Vronský. Ten na tomto
postu vystřídal Christiana Arminga,
který po šesti úspěšných sezonách
v Ostravě odchází do Švýcarska.
„Jsem velmi rád, že se Petr Vronský
rozhodl spojit své jméno zkušeného
a uznávaného dirigenta právě s Ja-
náčkovou filharmonií. V minulých
letech s námi velmi často spolupra-
coval a je zřejmé, že si s orchestrem
vzájemně velmi dobře rozumějí,“
konstatoval ředitel JFO Jan Hališka.
Ch. Arming ke svému působení
v Ostravě dodal: „Zažil jsem tady
neobvykle tvůrčí atmosféru, poznal
opravdu kvalitní hudebníky a přede-
vším lidi. Rád bych se sem v některé
z příštích sezon vrátil a spolu s fil-
harmonií opět vystoupil.“ (o)

V Ostravě stále přibývá romských
žáků středních škol, včetně učebních
oborů. Podle romské poradkyně Lý-
die Poláčkové tomuto příznivému
trendu napomohl oficiální program

Rady vlády ČR pro záležitosti
romské komunity s názvem Podpora
romských žáků středních škol.

„Když tento program před třemi
lety začal, přestože jsme se snažili
o maximální popularizaci, sešlo se
nám jen patnáct žádostí. V loňském
roce už jich bylo šedesát a předpo-
kládám, že letos jich opět přibude.
Podpora spočívá ve finančním přís-
pěvku, který získá škola na přísluš-
ného žáka a může za něj zakoupit
učební pomůcky, stravné a v případě
soukromých škol také školné.Tato fi-
nanční pomoc ze státních prostředků
nemá žádný vliv na výši sociálních
dávek, které rodina pobírá,“ připo-
míná L. Poláčková pravidla daná mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí.

Vyplněné formuláře s žádostí po-
tvrzené příslušnou střední školou
musí být nejpozději 19. září letoš-
ního roku odevzdány v kanceláři
romské poradkyně, která sídlí v bu-
dově Magistrátu města Ostravy na
Husově ulici č. 7 v centru. Zájemci
si tam již v těchto dnech mohou vy-
zvednout formuláře, které budou od
začátku školního roku k dispozici
také v jednotlivých středních ško-
lách.

O příspěvek se lze ucházet každé
pololetí, po celou dobu studia. Žádost
bývá uspokojena vždy, ale zpravidla
ne v celé výši. V tomto pololetí je na
tento účel vyčleněno deset milionů
pro celou republiku, takže maximální
vyplacená částka je omezena na
5 000 Kč pro jednoho studenta. Cel-
ková výše rozdělených peněz závisí
na možnostech státního rozpočtu, pro
výši příspěvku je rozhodující také po-
čet žadatelů. (l)

Stfiedo‰kolské vzdûlání
je dostupné i men‰inám

Letní měsíce jsou na odboru
kultury a vzdělanosti magistrátu
zasvěceny přípravě nové koncepce
další politiky města v oblasti kul-
tury, volnočasových aktivit, tělo-
výchovy a sportu, handicapova-
ných dětí a mládeže.

"V těchto dnech oslovujeme
jednotlivé městské obvody, nezis-
kové organizace, občanská sdru-
žení, nadace a seznamujeme je
s naším záměrem. Po dvanácti le-
tech činnosti a aktivit města ve
všech jmenovaných sférách cítíme
potřebu na chvíli se zastavit, zma-
povat a zhodnotit současnou situ-
aci, identifikovat priority města
a obvodů. Výsledkem budou kon-
krétní návrhy, jak dál. Chtěli by-
chom především zefektivnit a zprů-

hlednit nakládání s finančními pro-
středky města. Navrhneme také
změnu grantové politiky tak, aby
peníze skončily tam, kde jsou
opravdu zapotřebí. Možná, že naše
odhady a názory na to, co je třeba
změnit, nejsou v tuto chvíli přesné,
nicméně právě důkladně zpraco-
vaná analytická část jednotlivých
koncepcí přinese jistě dostatek
konkrétních výstupů," vysvětluje
vedoucí odboru kultury a vzděla-
nosti Miloslav Janulek.

O tom, že se jedná o nemalé
částky svědčí pohled do letošního
městského rozpočtu. Na granty v ob-
lasti kultury, sportu, volnočasových
aktivit, handicapované děti a mládež
byla vyčleněna celková částka 17
milionů korun.

Mgr. Janulek pokračuje konkrét-
ním příkladem: "Považuji za zby-
tečné, aby osvědčené neziskové or-
ganizace zabývající se například
volnočasovými aktivitami pro děti
musely každoročně vypisovat for-
muláře a žádat o grant na celoroční
činnost. ?Efektivnější by mohlo být
vytvoření stabilní sítě nestátních
subjektů s pravidly podobnými těm,
které platí pro příspěvkové organi-
zace. Jednodušší by v tom případě
byla i kontrola hospodaření s přidě-
lenými penězi. Granty v stávající
formě by pak byly určeny především
na jednorázové akce." Za prioritu
v oblasti kultury vedoucí odboru
označil nutnost definovat možnosti
spolufinancování aktivit, které pře-
sahují hranice města. Například pů-

sobnost Janáčkovy filharmonie Os-
trava nebo Národního divadla
moravskoslezského zasahuje celý
region, na financování jejich pro-
vozu by proto měl participovat kraj-
ský úřad.

"Předmětem naší studie je také
přehled množství vynaložených
městských prostředků do jednotli-
vých oblastí. Občas je nám vytý-
káno, že město investuje podstatně
více do kultury než sportovních ak-
tivit. Jenže kritici zapomínají na in-
vestice do rekonstrukcí hřišť a těloc-
vičen v jednotlivých obvodech.
Jsem přesvědčen, že když tyto pro-
středky sečteme, budou v rovno-
váze," dodává na závěr M. Janulek.
Celá koncepce bude v říjnu předlo-
žena Radě města Ostravy. (lo)

Nová koncepce: Musíme znát priority

Filharmonie má nového ‰éfdirigenta

Petr Vronský a Christian Arming (vpravo).

SOCHA¤I V AKCI. Před zraky návštěvníků areálu Hornického muzea
OKD v Petřkovicích až do 10. srpna šest sochařů vytváří kamenná
umělecká díla. Mezinárodní sochařské sympozium Landek 2002 je je-
dinečné především množstvím materiálů, ze kterých si sochaři mohli
vybrat. Zatímco na podobných akcích bývá zpravidla k dispozici jen
hořický pískovec, v Ostravě byl připraven také božanovský či žehrov-
ský pískovec, žula a další materiály. 
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„Vzpomínám si, jak naší ulicí dů-
stojně procházel den co den vyfešá-
kovaný četník Kalousek v bílých ru-
kavicích, v uniformě s nablýskanými
knoflíky. Znal naprosto každého
včetně malých dětí i psů na dvorku.
Svůj rajon měl zmapovaný do kaž-
dého detailu. Neproklouzla mu ani
myš,“ vzpomínala častokrát praba-
bička. To bylo snad někdy v roce
1910 až 1920, a tak jsme v městském
archivu s ředitelkou Blaženou Przy-
bylovou vybírali archiválie, které by
dokumentovaly mnohem přesněji, co
městská policie sledovala a kontrolo-
vala v Moravské Ostravě právě na

přelomu 19. a 20. století. Popisované
blýskavé knoflíky nás zase inspiro-
valy k pátrání po modelech tehdej-
ších uniforem.

„Obecní policie označovaná často
jako bezpečnostní stráž, vykonávala
většinou službu v centru policejního
okresu a v obcích městského charak-
teru. V ostatních obcích tuto exeku-
tivní službu provádělo četnictvo.
Takže vaše prababička potkávala
strážníka Kalouska, nikoliv četníka.
Ale pojem četník byl tehdy zaži-
tější,“ vysvětluje ředitelka archivu.

Jedním z mnoha úkolů bezpeč-
nostní stráže ve městě bylo dbát na

dodržování nejrůznějších vyhlášek
vydávaných Moravskou Ostravou
pro zachování pořádku ve městě.
Řada z nich se dnes může zdát
úsměvná, ale některé jsou v pod-
statě stále velmi aktuální. „Napří-
klad už

1. května 1882 vstoupila v plat-
nost vyhláška, jejíž návrh byl před-
ložen jako naléhavý obecnímu vý-
boru 28. března 1882, zakazující
vodění psů do veřejných místností,
to je i do kaváren a restaurací.
Znovu pak toto opatření, které po-
malu upadlo v zapomnění, bylo ak-
tualizováno v roce 1903,“ uvádí
B.Przybylová. Dodává, že volně po-
bíhající psi byli častým důvodem ke
stížnostem. V roce 1909 rozhodnu-
tím obecního výboru omezeno
volné pobíhání psů také ve veřej-
ných městských parcích, neboť
cesty v nich „jsou určeny pro
chodce“, a proto se zde psi mohou
pohybovat pouze na vodítku. Po-
kuta za nedodržení vyhlášky
v tomto případě byla stanovena na
20 korun nebo osmačtyřicetihodi-
nové vězení. Rovněž tak správní ko-
mise města v roce 1921 vydala vy-
hlášku omezující volné pobíhání
psů, především „vlčáků, psů bernar-
dýnských a řeznických. 

Další omezení se týkala ale
vozků, cyklistů, pořádkumilovných
dam či módních doplňků, jakými

byly např. přečnívající dlouhé klo-
boukové jehlice, které nebylo
možné nosit bez jejich řádného zao-
patření. Cyklisté museli svá kola
v centru města (podle vyhlášky
z roku 1898) zcela odložit v neděle
a ve svátky, stejně tak jako v době
konání trhů. Mimoto vyhláška dal-
ším bodem stanovila „rychlé neb ne-
opatrné ježdění na kole v obydle-
ných částech města jest přísně zapo-
vězeno“. Pokuta byla obdobná jako
u psí vyhlášky, tedy bylo možné
skončit až na dva dny v městské
věznici.

„Také další vyhláška vzbuzuje
z dnešního pohledu značné roz-
paky. Na město se valily tuny po-
pílku a jiných nečistot z továrních
komínů, ale jeho představenstvo se
přesto v roce 1899 rozhodlo regulo-
vat vyhláškou prašnost a také hluč-
nost stanovením pravidel pro kle-
pání koberců, rohožek, peřin a po-
dobných věcí. Po úpravě v roce
1903 povolovala jejich klepání ve
všední dny mezi 8 a 11 hodinou
a v sobotu odpoledne od 16 do 18
hodin. Tento čas ovšem, jak se zdá,
nebyl dostatečný pro řádný úklid,
a proto již v roce 1905 došlo k roz-
šíření odpoledních hodin prokle-
pání, a to i ve čtvrtek a pátek od 15
do 18, pokud ovšem na tento den
nepřipadl svátek,“ uvádí B.Przyby-
lová. (M&B)

❏ Archiv mûsta Ostravy

âetníci na pfielomu 19. a 20. století

STEJNOKROJE. Strážníci, stejně jako městští zřízenci, nosili stejnokroje. Ten policejní se skládal
z blůzy, krátkého kabátu, kalhot, vycházkového pláště, pláště do deště, hnědých kožených ruka-
vic, bílých kožených rukavic pro slavnostní příležitosti. Jízdní policie, která do ostravských ulic
vyjela 1. ledna 1900, byla vybavena mimoto jezdeckými kalhotami a holínkami, pro zimu také ko-
žešinovými kabáty a kožešinovými rukavicemi. Podle hodnosti se odvíjely distinkce na rameni, če-
pice, helmy a rovněž šňůry pro píšťalky.

Stejnokroje městské policie schválené počátkem 90. let 19. století se užívaly prakticky až do
roku 1924, neboť město Moravská Ostrava jejich změnu, i přes řadu výzev nadřízených orgánů,
vázalo vytvoření tzv. Velké Ostravy.
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Rok Kontrol Zadrženo Zadrženo Předvedeno Předáno Předáno Odvoz Odchyt
osob hledaných osob při osob na poznatků jinému osob na psů a

osob trest. činu PČR Policii ČR orgánu DKC koček
1992 7 202 82 202 321 710

1993 9 007 129 286 1 373 709
1994 16 410 186 380 1 451 1 602 2 380 765

1995 38 456 358 555 1 419 1 358 16 337 652 611
1996 50 304 295 495 946 1 034 22 338 426 543

1997 40 385 297 513 353 840 29 560 388 531
1998 45 555 281 530 858 1 081 31 300 409 732

1999 54 815 294 529 1 054 1 026 21 542 420 1 056
2000 58 842 274 455 937 877 16 495 503 1 068

2001 47 462 194 422 613 949 15 024 445 1 157

Z KARTOTÉKY
■ 10. 9.1991: Rada města roz-
hodla o zřízení odboru městské po-
licie s účinností od 11.9.1991

■ Únor 1992: Začíná kurz pro prv-
ních osmdesát strážníků

■ 13. 2. 1992: Zastupitelstvo roz-
hodlo o zavedení koní u MěP

■ 1. 4. 1992: MěP zahájila svou
činnost v ulicích Ostravy v počtu
80 strážníků z toho 13 žen. První
služebny byly ve Vítkovicích,
v Moravské Ostravě a Svinově

■ 24. 4. 1992: První větší akce -
razie na černé burze

■ 17. 4. 1993: Prvních dvanáct
koní v ulicích města

■ 28. 7. 1994: Zřízení oddílu ope-
rativního zásahu

■ 23. 11. 1994: Zřízení technic-
kého oddílu vybaveného 40 osob-
ních a 10 nákladních botiček

■ 13. 2. 1995: MěP začíná prová-
dět evidenci kol

■ Březen 1995: MěP policii vy-
hrazena tísňová linka 156

■ 1. 11. 1995: Zahájen ostrý pro-
voz Centra tísňového volání inte-
grujícího všechny složky záchran-
ného systému, včetně MěP

■ 7. 11. 1995: Zaveden nový orga-
nizační řád, členění na pohoto-
vostní síly pro běžný výkon služby,
na spádové a místní služebny

■ 1. 1. 1996: vznik oddílu pre-
vence a dohledu s 11 strážnicemi

■ 14. 8. 1996: Zprovozněny první
kamery v centru města

■ 28. 2. 1997: Rozhodnuto o roz-
šíření kamerového systému

■ Červenec 1997: MěP aktivní při
katastrofálních povodních

■ 13. 1. 1998: Rada města odsou-
hlasila mimořádné opatření ukláda-
jící MěP zvýšené kontroly a postiho-
vání sprejerů, kteří poškozují majetek

■ 28. 8. 1998: Slavnostní otevření
psího útulku v Třebovicích

■ 20. 9. 1998: První mezinárodní
setkání jízdních policií v Ostravě

■ Prosinec 1998: V průběhu ce-
lého roku bylo zadrženo 109 spre-
jerů, z nichž 16 bylo trestně stíháno

■ Září 1998: Zpřísnění veškerých
opatření ve vztahu k fotbalovým
utkáním v souvislosti s událostí ze
dne 15. srpna, kdy fotbaloví fa-
noušci těžce zranili ženu ve vlaku

■ 10. 11. 1999: Projekt CTV oce-
něn titulem laureát Europen IST
Prize 99

■ 12. 9. 2000: Radou města schvá-
leno navrhované řešení problema-
tiky toulavých koček v Ostravě

■ 11. 12. 2001: Všechna vozidla
MěP ve výkonu služby jsou vyba-
vena systémem GPS (identifikační
zařízení, které přesně určí polohu
a stav vozidla, v případě potřeby jej
dokáže zastavit atp.)

Kdysi tak oblíbené četníky v ulicích
už dávno vystřídali strážníci se zna-
kem příslušného města či obce na uni-
formě. V Ostravě je potkáváme už de-
set let. Někdy nás jejich přítomnost
potěší více, jindy méně. To samo-
zřejmě záleží na okolnostech. Vždyť
z toho, kdo s patřičnými poznámkami
platí pokutu za špatné parkování se rá-
zem může stát člověk vděčný strážní-
kům za včasný zásah proti agresivním
opilcům řádícím před jeho domem.

„Z reakcí obyvatel můžeme sou-
dit, že se nám postupně daří získávat
jejich důvěru.V tak velkém městě,
jako je Ostrava, je funkce městské
policie nezastupitelná. Máme na sta-
rosti veřejný pořádek, včetně sta-
tické dopravy a republikoví policisté
tak mají volnější ruce na odhalování
a objasňování trestné činnosti. Zdá
se, že městská policie je po deseti le-
tech existence příznivě hodnocena
celou společností. Důkazem toho je
podle mého názoru přijetí novely zá-
kona o obecní policii, která výrazně
rozšiřuje pravomoci strážníků. Na-
příklad budeme moci oficiálně pra-
covat s osobními daty nebo kom-
plexně sledovat statickou dopravu,“
říká ředitel MěP Ostrava Jan Hulva.

Oficiálním posláním městské po-
licie je zabezpečovat místní záleži-
tosti veřejného pořádku v Ostravě.
Celkem 21 služeben je na území
města rozmístěno s ohledem na bez-
pečnostní situaci a přihlédnutím
k podmínkám pro efektivní a hospo-
dárné plnění úkolů městské policie.

V současné době má Ostrava 635
strážníků. Zájem o tuto práci je stále
velký. Z každé stovky uchazečů
však průměrně jen pětadvacet
úspěšně projde náročnými psycholo-
gickými, zdravotními i fyzickými
testy. Od roku 1992 do roku 2001
strážníci udělili 409 884 blokových
pokut v celkové výši 44 725 648 Kč.

Ostravská městská police se člení
na oddělení pro výkon služby s úse-
kem pohotovostním a úsekem pro
běžný výkon služby, oddělení admi-
nistrativně-správní, oddělení vzdělá-
vání a rozvoje, oddělení útulku pro
nalezené psy s úsekem odchytu psů
a úsekem péče. Do psího útulku
v Třebovicích bylo za dobu jeho exi-
stence přijato více než 5000 psů.
Součástí úseku pro běžný výkon
služby jsou kromě jednotlivých spá-
dových a místních služeben zajišťu-
jících místní záležitosti veřejného

pořádku hlídkovou službou také
jízdné oddíl a oddíl prevence a do-
hledu. Jízdní oddíl má v současné
době dvanáct starokladrubských
koní, kteří se používají zejména
k hlídkové činnosti v hůře přístup-
ných částech města a plní také nej-
různější speciální úkoly. Mezi čin-
nosti, které zajišťuje oddíl prevence
a dohledu patří také pravidelné akce
na školách zaměřené na prevenci
nejrůznějších rizikových faktorů.
Pohotovostní úsek zahrnuje oddíl
operativního zásahu, kynologický
oddíl s devíti cvičenými psi a tech-
nický oddíl, který se specializuje na
řešení dopravních přestupků svěře-
ných do pravomoci městské policie.

Tradiční příležitostí k prezentaci
dovednosti jízdního oddílu MěP Os-
trava je Mezinárodní setkání jízd-
ních policií. Letošní pátý ročník se
uskuteční 31. srpna v areálu jezdec-
kého klubu v Ostravě-Staré Bělé.
Jeho součástí bude už počtvrté spo-
lečná akce pěstounů a jejich psů,
které pořádá třebovický psí útulek.
Pěstouni a noví majitelé „útulko-
vých“ psů mohou svou účast potvr-
dit a bližší informace získat na tel.č.
696 7288. (LO)

„Mûstská policie je pfiedev‰ím sluÏbou obãanÛm“, fiíká fieditel Jan Hulva

Ostrava má své stráÏníky deset let

Pfiehled nûkter˘ch ukazatelÛ ãinnosti 1992–2001
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Vfiele se
doporuãuje

Ve středu 4.září ve 14 hodin bude
ve foyeru Radnice města Ostravy
zahájena výstava „Vřele odporuču-
jeme“ o ostravských hostincích, res-
tauracích a kavárnách. Výstavu Ar-
chivu města Ostravy, která potrvá do
30.září, zahájí primátor Č.Vlček. 

„Vzhledem k tomu, že jsou prázd-
niny, naplánujeme si tentokrát výlet
poněkud dál,“ zve náš redakční tra-
sér Martin Krejčí. Výchozím bodem
bude nádraží v Jistebníku.

Z Jistebníka budeme sledovat
Jantarovou stezku, trasu č. 5, přes
železniční přejezd a po nádherné
hrázi mezi rybníky směrem do Ko-
šatky, kde na křižovatce odbočíme
vlevo na trasu č. 6135. Pokraču-
jeme směrem do Staré Vsi. Pozor,
i zde je trasa vedena podobně jako
z Jistebníka po silnici, která je
místy úzká. Ve Staré Vsi už trasa
vede po místních komunikacích po-
dél toku Ondřejnice. Na konci ves-
nice nemusíme odbočit doleva po-
dle směrovek, ale v případě, že není
příliš mokro, můžeme pokračovat

rovně po polní cestě až do Bruš-
perka, kde se opět napojíme na vy-
značenou trasu. Z ní posléze odbo-
číme doleva na trasu 6006 směr
Staříč. V Brušperku stojí za to pro-
jít si zdejší náměstí. Pak můžeme
pokračovat do kopce po cestě s po-
někud horším povrchem až k pře-
jezdu železniční vlečky. Poté, co
narazíme na asfaltovou širokou sil-
nici, odbočíme z trasy doleva a le-
sem míříme až do Oprechtic. Zde
zabočíme na křižovatce vpravo
a před nadjezdem nad hlavní silnicí
z Místku do Ostravy odbočíme
vlevo podél paty svahu.

Dojedeme až k podjezdu pod
hlavní silnicí, kde se musíme roz-
hodnout, kudy dál. Pokud máme
kola už plné zuby, můžeme zabočit

do podjezdu, před mostem pak
vpravo na silnici vedoucí k nádraží
Paskov a tady nastoupit do vlaku
a nechat se zavézt domů po kolejích.

V opačném případě se vydáme
dál. Po prudké zatáčce pod mostem
vlečky míříme až do Mitrovic na
hranicích Ostravy. Po výjezdu na sil-
nici jedeme stále na sever k točně au-
tobusů v Nové Bělé, kde narazíme na
trasu H. Odtud můžeme jet dále buď
na Hrabovou nebo Starou Bělou.

„Trasa je výškově nenáročná, dá
se s trochou opatrnosti absolvovat
i s dětmi. S výjimkou zkratky do
Brušperka a posledních úseků od
podjezdu pod silnicí I/56 je celá
trasa vyznačena v cyklistické mapě
Ostrava a okolí v měřítku 1:50 000,“
říká M.Krejčí. (mar)

·lápnûme do pedálÛ: jedeme po Jantarové stezce

Rada města Ostravy vypisuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení místa ředitele Divadla loutek Ostrava, příspěvková organizace.

Požadované předpoklady:  ukončené min. středoškolské vzdělání, nejlépe uměleckého zaměření ● organizační
a řídící schopnosti ● aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka ● všeobecný přehled týkající se dané
problematiky ● občanská bezúhonnost (vítěz výběrového řízení bude předkládat výpis z rejstříku trestů
a doklady podle zákona č. 451/1991 Sb.) ● platové podmínky podle platných mzdových předpisů.

Přihláška musí být doplněna profesním životopisem a vlastní představou koncepce uvedené funkce. Přihlášku do
výběrového řízení zasílejte doporučeně do 31. srpna 2002 na adresu: 

Magistrát města Ostravy, odbor kultury a vzdělanosti, 
Mgr. Miloslav Janulek, 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. 
Na obálku uveďte „výběrové řízení“.

Na uvedené adrese, resp. na tel. č 6283160, je možno získat bližší informace. Předpokládaný nástup vybraného
uchazeče do funkce je nejpozději k 1. lednu 2003.

Ostrava je jediným městem v re-
publice, které se může pochlubit
vlastní školskou fotbalovou ligou.
Čtvrtý ročník odstartuje v září a za-
pojí se do něj dvaadvacet družstev
s přibližně pětisty hráči - žáky 5. až 8.
tříd základních škol z celého města.

„Projekt jsme v roce 1999 konci-
povali pod názvem Fotbalem proti
drogám a kriminalitě. Sport je totiž
nejlepší prevence. Oslovili jsme nej-
prve ředitele škol v obvodu Ostrava-
Jih a začínali s čtrnácti
družstvy.V roce 2000 vznikla
obecně prospěšná společnost Škol-
ská fotbalová liga a dnes už s námi
hraje celá Ostrava. Smyslem naší
práce je podchytit neorganizované
kluky v rizikovém věku, kteří by se
po škole jen tak nečinně toulali měs-
tem nebo tropili hlouposti. My jim
nabízíme atraktivní sport při kterém
přinejmenším posílí svou fyzickou
kondici a naučí se smyslu pro kolek-
tiv. Ti nejlepší pak odcházejí do do-
rostu zdejších fotbalových oddílů.
Tréninky máme dvakrát týdně, kaž-
dou sobotu zápas. Hrajeme na kva-
litních hřištích, s kvalifikovanými
trenéry a rozhodčími, družstvům
hradíme i dresy, pojištění. To

všechno bychom těžko zajistili bez
finanční podpory města, jednotli-
vých městských obvodů, minister-
stva školství a tělovýchovy a spon-
zorů, „ vysvětluje ředitel společnosti
Vladimír Mokrohajský.

Se závěrem školního roku skončil
také třetí ročník, který byl opravdu
bohatý na vstřelené branky. „Gól“ si
hráči i jejich kamarádi v ochozech
mohli zařvat hned 1371 krát, prů-
měrně sedmkrát v každém zápase.
Pohár pro nejlepší tým z dvaceti zú-
častněných si nakonec odnesli Ter-
miti ze ZŠ na Nádražní ul., další
místa obsadili Žabáci ze ZŠ A. Ku-
čery v Hrabůvce a Sloni ze ZŠ Jugo-
slávská v Zábřehu. Takže brány na
hřiště jsou otevřeny všem malým
fotbalistům. Pro nadcházející čtvrtý
ročník V. Mokrohajský slibuje malé
překvapení: „ Vedení Vysoké školy
báňské-Technické univerzity nám
umožnilo využívat jejich hřiště
s umělou trávou. To je pro kluky ob-
rovská motivace, mohou si  vyzkou-
šet opravdu špičkové pod-
mínky.Tradičním vyvrcholením
podzimní části pak bude účast na
velkém vánočním halovém turnaji
v porubské sportovní hale.“ (lo)

Den horníkÛ
Hornické muzeum OKD přichy-

stalo na sobotu 7. září oslavy tradič-
ního Dne horníků. Po slavnostním
zahájení oslav v 10 hod. na náměstí
v Petřkovicích se vydá průvod do
areálu muzea. V průvodu nebude
chybět hornická dechová kapela,
mažoretky a krojovaní horníci. Ve
stejný čas se uskuteční u kapličky
sv. Barbory v areálu hornického mu-
zea. Nejmenší děti mohou od 11 ho-
din v kompresorovně shlédnout
loutkové představení Divadlo babky
Miládky. Na velkém pódiu je připra-
ven pestrý hudebně-zábavní pro-
gram, který vyvrcholí v 17 hodin
megakoncertem Lucie Bílé. Celý
areál zaplní jarmareční prodejci
a nejrůznější atrakce pro malé
i velké návštěvníky. Vstupenky na
koncert i celodenní program jsou
v předprodeji od začátku srpna.

VSTUP ZDARMA Dny evropského
dědictví nebo také Dny otevře-
ných dveří památek byly ofici-
álně ustaveny Radou Evropy
v roce 1991. Při této příležitosti
bude od 14. do 15. září volný
vstup do Ostravského muzea
a na vyhlídkovou věž Nové rad-
nice. Ta je v letních měsících
přístupná denně od 10 do 19 ho-
din s posledním výjezdem na
věž v 18.30 hod.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO CYKLISTY
V letošním roce pokračuje osa-
zování orientačních map pro
cyklisty v jednotlivých měst-
ských obvodech Ostravy. Mapy
jsou koncipovány jako orien-
tační plány obvodů, ulic a
domů, v menších městských ob-
vodech i s čísly domů. Jsou
v nich zaznačeny všechny stáva-
jící, případně i výhledové cyk-
listické trasy. Letos byly mapy
nově osazeny v Porubě, a podle
dostupných informací nenechají
na sebe dlouho čekat ani ostatní
části města.
Na obrázku je jedna z map
umístěných v Martinově.

·ance pro malé fotbalisty


