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VELIKONOCE. Jaro je tady a s ním i čas příprav na velikonoční svátky.
Sdružení Telepace pro všechny zájemce uspořádalo začátkem dubna
Dny velikonočních řemesel s praktickými ukázkami tradičních technik
zdobení kraslic.

Pfiijede atletická elita
Letošní největší sportovní událostí

v České republice bude jednoznač-
ně Zlatá tretra 12. června na 
vítkovickém stadionu. Poprvé v histo-
rii země se totiž podařilo uspořádat
mezinárodní atletické závody v pres-
tižní třídě Super Grand Prix. Záštitu
nad 42. ročníkem Zlaté tretry převzal
prezident Václav Klaus. 

Hlavní program bude slavnostně
zahájen v 18.30 hodin. Pohled do star-
tovních listin slibuje atraktivní jména
a opravdu kvalitní výkony. Hvězdou
závodu na pět kilometrů bude nejlepší
světový atlet současnosti marocký mí-
lař Hitcham El Guerrouj, ve výškař-
ském sektoru se představí světová 
jednička v této disciplíně Kajsa Berg-
qvistová, diváci se mohou těšit také na
celou českou elitu v čele s Janem Že-
lezným a Romanem Šebrlem.

„Město se velmi aktivně hlásí
k partnerství na pořádání letošního
mítinku. Už vloni jsme vložili 6 mili-
onů a letos dalších 45 milionů korun
do nezbytné  rekonstrukce stadionu ve
Vítkovicích. Jsme přesvědčeni, že tato
investice se vyplatí. Zlatá tretra se

stane ozdobou sportovního života
města a moderní sportoviště po skon-
čení závodů pochopitelně bude sloužit
obyvatelům, oddílům dětí i dospě-
lých,“ konstatoval primátor města
Aleš Zedník. Ředitel závodu Tomáš
Petera tento vstřícný postoj ocenil:
„Bez podpory statutárního města Os-
travy bychom nemohli splnit náročné
technické požadavky, které souvisí se
zařazením Zlaté tretry do kategorie
Super Grand Prix. Je velmi důležité,
aby se vše povedlo a nám se podařilo
získat pořadatelství mítinku v této
třídě na další tři roky.“

Tradiční předzvěstí Zlaté tretry je
Čokoládová tretra pro mládež a rodiče
s dětmi 10. června od 15 hodin.
Všichni účastníci si z vítkovického
stadionu odnesou volnou vstupenku
na Zlatou tretru a ti nejrychlejší také
čokoládový dort. 

Nevšední podívanou slibuje exhi-
bice ve skoku o tyči, která se bude ko-
nat 11. 6. od 17 hodin na Prokešově
náměstí před budovou Nové radnice.
Před jejím začátkem se uskuteční au-
togramiáda slavných atletů.  (lo)

Brownfields: schází právní normy
Projekt srovnávací studie je jedním

ze závěrů mezinárodní konference
Opening Brownfield Revitalization
Seminar, která se uskutečnila v Os-
travě už v prosinci roku 2001, a to jako
začátek spolupráce měst Visegrádské
čtyřky (Katowice, Košice, Miskolc,
Ostrava) a The Brownfields Center
v Pittsburghu. Prezentace této studie,
která řeší přístup jednotlivých sub-
jektů k řešení revitalizace brown-
fields, tedy území po bývalé průmys-
lové výrobě, se uskutečnila v březnu
v hotelu Imperial. 

„Ostrava, ale i ostatní partnerská
města se potýkají s výrazným problé-
mem v této oblasti, kterým je nesporně
absence legislativního rámce řešení
otázek spojených s využitím brown-
fields. Musíme se pokusit iniciovat
ochotu vstoupit do ozdravného pro-
cesu podobných území nejen na
místní, ale i na regionální úrovni. To
samozřejmě nepůjde bez patřičné mo-
tivace, trpělivosti a dostupnosti veške-
rých zdrojů, tedy i zdrojů Evropské
unie,“ poznamenal náměstek primá-
tora Vít Ruprich. Tato slova potvrdila
Deborah Lange z Pittsburghu, když
poukázala na dva póly vedeného úsilí
zainteresovaných stran. Podle ní musí
být právní normy řešení doplněny o
aktivní podporu právě z místní úrovně,
a to nejen finanční.

„V každém ohledu srovnávací stu-
die poskytuje analýzu současného
stavu postindustriálních měst zemí Vi-
segrádské čtyřky i Pittsburghu. Za-

bývá se národním, regionálním a lo-
kálním přístupem k využití území
s ohledem na rozvoj brown-
fields a její součástí jsou rovněž jedno-
tlivé případové studie. Mnohé uve-
dené informace nejsou nové, ale právě
jejich soustředění do jednoho doku-
mentu může pomoci stimulovat už na-
startovanou veřejnou diskuzi a urych-
lit realizaci jednotlivých projektů, a to
s využitím těch nejlepších zkušeností
v každém z partnerských měst,“ řekla
hlavní koordinátorka projektu a záro-
veň vedoucí oddělení využití území a
podpory investic magistrátu Marcela
Tomášková.

„Orientační odhad celkové rozlohy
území dotčeného bývalou průmyslo-
vou činností představuje asi 17 pro-
cent. Vedle Dolní oblasti Vítkovic a
Karoliny sem patří také bývalé Hru-
šovské chemické závody, Deza, od-
valy a kalové rybníky. Nicméně, 
Ostrava má v současné době zpracova-
nou inventarizaci takovýchto lokalit,
pomocí které dokážeme snadněji spe-
cifikovat dané problémy,“ dodal ná-
městek V. Ruprich.

Rozvoj brownfields není jediným
klíčem k ekonomickému růstu, ale
spíše je to jedna z jeho hlavních slo-
žek, která musí být vždy vnímána jako
perspektivní a prioritní. Na závěr pre-
zentace výsledků srovnávací studie
přístupů řešení revitalizace brown-
fields bylo podepsáno memorandum
mezi univerzitami spolupracujících
měst. (M)

DÁLNICE D47. „Dálnice bude postavena o rok dříve a o čtyřicet miliard
levněji,“ oznámil 31. března premiér Vladimír Špidla v zasedací míst-
nosti rady města jen několik hodin po rozhodnutí české vlády, která
definitivně vypověděla smlouvu s konsorciem v čele s izraelskou spo-
lečností Housing & Construction. Právě to mělo dálnici z Lipníka do
Ostravy postavit za 125 miliard korun a provozovat 30 let. „Stát na-
sadí lidi a peníze v takové míře, která umožní dálnici dokončit do roku
2008,“ řekl ministerský předseda v Ostravě. (Pokračování na str. 5)



11. března 2003
Odborná pracovní skupina

Rada města zřizuje odbornou pracovní skupinu rady města pro řešení proble-
matiky výstupů důlních plynů na povrch. Zároveň jmenovala předsedu a členy
této skupiny.

Předsedou odborné pracovní skupiny pro řešení problematiky výstupů důlních
plynů se stal náměstek primátora Mirko Jašurek.

Členy komise jsou:
Pavel Valerián (vedoucí odboru ochrany vod a půdy MMO),
Milan Fencl (vedoucí odboru životního prostředí MMO),
Jarmila Horáková (vedoucí stavebně správního odboru MMO),
Vladimír Vlček (ředitel Hasičského záchranného sboru města Ostravy),
Petr Berglowiec (ředitel Centra tísňového volání v Ostravě),
Ladislav Keclík (starosta městského obvodu Michálkovice),
Pavel Prokop (profesor VŠB-TU Ostrava),
Aleš Dudáček (docent VŠB-TU Ostrava),
Tomáš Šmolka (předseda Obvodního báňského úřadu v Ostravě),
Georges Takla (ze společnosti OKD-DPB Paskov),
Václav Pošta (ředitel Hlavní báňské záchranné služby v Ostravě-Radvanicích), 
Zdeněk Trejbal (místostarosta městského obvodu Poruba).
Město Ostrava je členem meziresortní komise pro řešení výstupů důlních

plynů na povrch, kterou vede ministerstvo životního prostředí. Město Ostravu za-
stupuje náměstek primátora Mirko Jašurek. Na jeho pozvání bude meziresortní
komise letos v květnu jednat v Ostravě, kde bude řešit otázku monitorování vý-
stupu metanu.
Petice

Rada města vzala na vědomí informaci o peticích adresovaných Magistrátu
města Ostravy v roce 2002 a souhlasí se způsobem jejich vyřízení.

V minulém roce bylo na magistrát doručeno k vyřízení sedm petic, které byly
vyřízeny podle pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Příjemce 
(adresát) petice je podle těchto pravidel povinen obsah petice posoudit a do 30
dnů písemně odpovědět. Magistrát byl informován také o dalších dvou peticích,
které byly k vyřízení předány na úřady městských obvodů.

25. března 2003
Příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada města schválila seznam projektů cyklistických stezek navržených k po-
dání žádosti města Ostravy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury.

Městské obvody na žádost odboru ekonomického rozvoje MMO předložily
následující projekty: 

- cyklistická stezka trasa „T“ v Ostravě-Martinově,
- cyklistická stezka trasa „T“ v Ostravě-Porubě.

❏ Jednání rady mûsta

2 Ostravská radnice duben 2003

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA DUBEN 2003 Vychází zdarma jedenáctkrát ročně ❏ Vydavatel: statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, www.mmo.cz
❏ IČO 00845451 ❏ Registrační číslo: MK ČR E 12811 ❏ Redakce: Marie Václavková, Lucie Olšovská, telefon: 
596 282 291, 596 282 284, www.noviny.mmo.cz, e-mail: redakce@mmo.cz ❏ Fotografie: Alois Jedlička a Jiří Urban (po-
kud není uvedeno jinak) ❏ Tisk: Ringier Print s.r.o, Novinářská 7, 709 70 Ostrava-Mariánské Hory ❏ Distribuce: 
Mediaservis s. r. o., Severomoravská divize, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava ❏ Vydáno: 11. dubna 2003

2. dubna 2003
Slib nového člena zastupitelstva města

Ing. Vladimír Stuchlý (KDU-ČSL) složil slavnostní slib člena zastupi-
telstva. Nahradil doc. MUDr. Jana Tošovského, CSc. (KDU-ČSL), který 
19. března 2003 rezignoval.

Úprava rozpočtu roku 2003
Zastupitelstvo města rozhodlo o:

● přijetí půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR pro
město Ostrava, a to pro městský obvod Hošťálkovice ve výši 4 812 200 ko-
run na rekultivaci skládky; doba splatnosti půjčky je 7 let,

● poskytnutí investiční dotace společnosti Renarkon, o.p.s., ve výši 11 tisíc
korun na úhradu studie úpravy areálu v Čeladné a ve výši 242 tisíc korun
na rekonstrukci chráněné dílny, která bude sloužit klientům Renarkonu
k pracovní terapii,

● poskytnutí investiční dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s., ve výši 
2 500 tisíc korun na dokončení interiéru vícepodlažního výstavního pavi-
lonu Černá louka.

Ekologický fond města Ostravy
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z Ekolo-

gického fondu města
● ve výši 98 tisíc korun pro Ekologické informační centrum Zelený bod Os-

trava, a to na akci Ozvěny Ekofilmu. Letošní čtvrtý ročník této akce se
uskuteční 23. - 25. dubna v Ostravě. Jde o přehlídku vítězných snímků z 28.
ročníku mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírod-
ním a kulturním dědictví - Ekofilm 2002.

● ve výši 273 tisíc korun pro Ekologické informační centrum Zelený bod 
Ostrava, které poskytne příspěvky jednotlivým subjektům, které se podílejí
na projektech u příležitosti oslav Dne země 2003.
Na světovou tradici oslav Dne země navázalo město Ostrava v roce 1991.

Od této doby se každoročně v rámci oslav tohoto celosvětového svátku konala
řada akcí za finanční podpory města Ostravy. V letošním roce se hlavní část
oslav uskuteční v pátek 25. dubna v Domě kultury města Ostravy a jeho okolí. 

Darování pozemků v Komenského sadech občanskému sdružení
Zastupitelstvo města rozhodlo darovat občanskému sdružení Tělový-

chovná jednota Baník Ostrava OKD pozemky v Komenského sadech, na kte-
rých jsou tenisové kurty. Tento tenisový oddíl působí v Komenského sadech
od roku 1926. Za dobu fungování postupně vybudoval zázemí pro tenis, je-
hož hlavním posláním je rozvoj tělesné kultury a vytváření možností pro
sportování v Ostravě.

Dar VŠB-TU Ostrava
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí daru Vysoké škole báňské - Tech-

nické univerzitě Ostrava na zajištění bezplatné přepravy účastníků II. ročníku
Českých akademických her v prostředcích ostravské MHD ve výši 75 702 ko-
run. VŠB-TU je pořadatel Českých akademických her, které se budou v Os-
travě konat 5. - 10. května 2003. Her se zúčastní 1800 sportovců a doprovod.

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

NÁV·TùVA PO LETECH. V pá-
tek 14. března navštívil Ma-
gistrát města Ostravy velvy-
slanec Argentinské republiky
v České republice Juan Edu-
ard Fleming. Primátor města
Aleš Zedník při této příleži-
tosti připomněl, že podle in-
formací historiků se jedná
o první návštěvu argentin-
ského velvyslance v Ostravě
za posledních 40 let. 
Předmětem pracovního jed-
nání byly  možnosti spolu-
práce v oblasti kultury, hospo-
dářství a sbližování obou ná-
rodů.

RUSK¯ KONZUL NA RADNICI. Primátor města Aleš Zedník přijal ve čtvr-
tek 20. března v budově Radnice města Ostravy generálního konzula
Ruské federace v Brně Viktora Ivanoviče Sibiljeva. Během schůzky
spolu hovořili o aspektech konzulární práce, zavedení pravidelných kon-
zulárních dnů v Ostravě a dalších plánech na rozšíření pracovních
rusko-českých  kontaktů.
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Od 1. ãervna leto‰ního roku zaãne spoleãnost SAREZA provozovat láznû vedle âapkovy sokolovny

Poãet i kvalita mûstsk˘ch sportovi‰È stále roste

Krytý bazén, zimní stadion,
sportovní areál (dříve stadion TJ
VOKD), největší přírodní koupa-
liště ve střední Evropě - to vše na
katastru městského obvodu Poruba
a  sportovní hala v Přívoze. To byli
až donedávna jediní členové rodiny
městských sportovišť sdružených
pod hlavičkou společnosti Spor-
tovní a rekreační zařízení města
Ostravy (SAREZA) a.s., jejímž
stoprocentním vlastníkem je statu-
tární město Ostrava. V září loň-
ského roku se rozhodnutím zastu-
pitelstva město stalo majoritním
akcionářem společnosti Vítkovice
Aréna a  na základě smlouvy za-
půjčilo své akcie společnosti SA-
REZA. Pod její správu tak  přibyla
ještě  Aréna Vítkovice (dříve Palác
kultury a sportu), hala Ledňáček a
vítkovický stadion s lehkoatletic-
kou dráhou, fotbalovým hřištěm,
tenisovými a volejbalovými kurty.
SAREZA se tedy stále rozrůstá, už
devět let pod vedením Ivo Mocka.

■ Co bude dál? Je seznam
městských sportovišť kompletní
nebo plánujete přičlenění dalších
zařízení?

Od  1. června  začneme provozo-
vat také městské lázně vedle Čap-
kovy sokolovny. Tímto krokem,
doufám, potěšíme především oby-
vatele středu města, kteří to mají do
většiny našich sportovišť přece je-
nom dál. V areálu  bude zachován
dosavadní provoz, nicméně už pra-
cujeme na vizi jeho rozšíření na re-
generačně-rehabilitační komplex.

■ A co třeba proměnit lázně v
moderní akvapark s vodními
atrakcemi, jaké ve velkých čes-
kých městech v posledních letech
rostou jak houby po dešti?

Pokud vím,  s plánem na vybu-
dování akvaparku přišla  radnice
Ostrava-Jih, mluvilo se o něm také
v souvislosti s projektem Shoppink
parku. Myslím, že v tomto případě
je potřeba pečlivě zvážit návratnost
vložené investice, především v
souvislosti s kupní sílou obyvatel
města a celého regionu.

■ Model sjednocení širokého
spektra sportovišť pod hlavičkou
městské firmy funguje i v jiných
městech nebo jde o ostravský
unikát?

V České republice městské
firmy tohoto charakteru existují,
nicméně jsou to spíše menší zaří-
zení nebo jen jednotlivá střediska.
V šíři nabídky  má  Ostrava primát.
Tento model je však naprosto
běžný v zemích západní Evropy.
Například areál v Mnichově, ve

kterém se v roce 1972 konala
olympiáda, spravuje společnost
koncipovaná stejně jako u nás. Je
to rozumné řešení. Město sjedno-
tilo strategii v oblasti řízení a tím i
budoucích investic. Více  firem
podnikajících  v této sféře by
mohlo vytvářet svým způsobem
nezdravé konkurenční prostředí,
což by se pravděpodobně  projevilo
na poklesu úrovně nabídky. Sku-
tečnost, že majoritním vlastníkem
SAREZY je statutární město Os-
trava, je zárukou kvality a přede-
vším cenové dostupnosti sporto-
višť. Celý proces je součástí
příznivé komunální politiky města

v sociální oblasti, která zahrnuje
také vytváření vhodných podmínek
pro trávení volného času Ostra-
vanů. 

■ Do pracovní náplně každého
šéfa určitě patří pravidelné pro-
věřování úrovně a kvality služeb
poskytovaných klientům. Ve va-
šem případě to může být docela
příjemné - ráno si zaplavat v ba-
zénu, potom pár příjemných ho-
din na kurtech...

Tak o takovém pracovním dnu si
mohu nechat jen zdát. Musím při-
znat, že v mém případě platí to
známé přirovnání o kovářově ko-
byle, která chodí bosa. Do našich
sportovních zařízení chodím jen na
ryze pracovní návštěvy. Postupné
rozrůstání SAREZy  mě donutilo
změnit životní styl, prodloužit pra-
covní den na dvanáct hodin a vzdát
se některých osobních aktivit v re-
kreačním sportu. Už mi nezbýval
čas například na vedení hokejo-

vého klubu SAREZA, které jsem
musel předat spolupracovníkům.
V mládí jsem se aktivně věnoval
tvrdému sportu - ragby, na to už
dnes moje kondička opravdu ne-
stačí, tak se snažím zajít si alespoň
občas zahrát tenis nebo ping-pong.

■ Zdá se, že o příznivce ma-
sově oblíbených rekreačních
sportů je v Ostravě dobře posta-
ráno, ale co vyznavači menšino-
vých aktivit?

Také z této skupiny se rekrutují
naši klienti, vždyť poskytujeme zá-
zemí mnoha mládežnickým i se-
niorským sportovním oddílům. Je-

jich centrem je především spor-
tovní hala na Hrušovské ulici v Pří-
voze, která slouží vyznavačům
volejbalu, futsalu, florbalu, házené,
stolního tenisu. K dispozici je také
cvičná horolezecká stěna. Malá
hala poskytuje prostor úpolovým
sportům (judo, zápas) a sportům
bojových umění.  V letošním roce
přibyla ještě nově zrekonstruovaná
čtyřdráhová kuželna ve sportovním
areálu v Porubě.

■ Základním cílem SAREZy je
nabídnout Ostravanům v co nej-
vyšší kvalitě jednak možnost in-
dividuálního sportovního vyžití,
ale také zpestření života města
zajímavými sportovními a kul-
turními akcemi. Prozradíte něco
z kalendáře na nejbližší týdny?

Ještě před uzavřením a rekon-
strukcí  Aréna Vítkovice nabídne
hned několik hudebních lahůdek -
muzikál na ledě Romeo a Julie,
koncert skupiny Lucie a nakonec

Karla Gotta s Helenou Vondráčko-
vou. Za kvalitními sportovními vý-
kony se diváci mohou vydat do
Sportovní haly v Přívoze na futsa-
lový turnaj 26. dubna nebo na Veli-
konoční pohár v moderní gymna-
stice 9. a 10. května, do porubského
krytého bazénu na České akade-
mické hry  5. a 6. května.

■ Událostí číslo jedna v příš-
tím roce bezesporu bude hoke-
jové mistrovství světa v České re-
publice. Jednu ze skupin bude
hostit Ostrava, kterou v této sou-
vislosti čeká několik velkých in-
vestičních akcí. Jste členem pří-
pravné komise, v jejímž čele stojí
primátor města Aleš Zedník,
takže víte, co všechno už bylo
uděláno a kolik práce ještě do za-
čátku šampionátu zbývá.

Ostrava se při různých oficiál-
ních příležitostech prezentuje jako
město sportu. O tom, že to nejsou
jen prázdná slova svědčí i pohled
do rozpočtu města na rok 2003. In-
vestice do jednotlivých sportovišť
přesáhnou 48 milionů Kč. V sou-
vislosti s konáním hokejového
mistrovství se  počítá také s část-
kou  70,2 milionu  Kč na řešení do-
pravní infrastruktury před svinov-
ským nádražím. Největší úpravy si
pochopitelně vyžádá samotné dě-
jiště šampionátu Aréna Vítkovice.
Na její rekonstrukci, která začne
koncem června letošního roku a
potrvá do března roku 2004, je
v rozpočtu vyčleněno 314,5 mi-
lionu Kč. Nové podoby se dočkají
šatny, tiskové středisko, místnosti
pro oficiální funkcionáře, sedačky
pro diváky, chodby, přibudou  ob-
čerstvovací a sociální  zařízení v
nejvyšším ochozu haly, zvětší se
kapacita parkovacích ploch. Tré-
ninkovou halou pro hokejové týmy
bude porubský zimní stadion, kde
vznikne druhá zastřešená ledová
plocha. Každý, kdo zná okolí sta-
dionu, ví, jak těžké je v této loka-
litě vzhledem k husté zástavbě za-
parkovat, ale určitá vize, jak tento
problém alespoň zmírnit, už exis-
tuje. Její realizaci nemůžeme dlou-
ho odkládat, protože po zahájení
rekonstrukce Arény Vítkovice se
do Poruby přesune extraligový ho-
kej. Halu Ledňáček letos čeká
oprava středního rozsahu. V hori-
zontu dvou let bychom chtěli pro-
vést důkladnější rekonstrukci le-
dové plochy a šaten, které jsou
v současné době v žalostném stavu. 

Rád bych ještě připomněl, že
část investic souvisejících s mist-
rovstvím světa v hokeji pokryje
státní rozpočet. Ostravané se mo-
hou těšit na jedinečný sportovní
svátek,  po jehož skončení tady zů-
stanou kvalitní a moderní sporto-
viště. (LO)

❏ Rozhovor
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103. NAROZENINY. Datum 4. dubna 1900 má v rodném listě Marie 
Bědajánková. Není se proto co divit, že jí k narozeninám přišli popřát
nejen příbuzní a přátelé, ale také představitelé města Ostravy a po-
rubské radnice.  Dorty, bonboniéry, záplavy květin zaplnily klubovnu
Domova důchodců v Opavské ulici v Porubě, kde paní Bědajánková již
25 let žije. Primátor Aleš Zedník při této příležitosti přiznal, že by se
také rád dožil tak vysokého věku a oslavenkyni popřál především
zdraví.  Marie Bědajánková má jedno dítě, jedno vnouče a dvě pra-
vnoučata. Celý život strávila v Ostravě-Vítkovicích. 

❏ Stfiípky

P¤EHLÍDKA KRÁSY. Soutěž v kosmetické a kadeřnické tvorbě O pohár
primátora města Ostravy Salón 2003 koncem března zaplnila velký sál
hotelu Atom. Více než čtyřicet soutěžících ve čtyřech kategoriích do-
kázalo na hlavách a tvářích modelů a modelek vytvořit obdivuhodné
kreace. Odborná porota nakonec pohárem primátora ocenila výkon
Aleny Bezručové z ISŠ Ostrava-Poruba v kategorii kosmetická tvorba
juniorů. Pořádající agentura Erfa by ráda na úspěšnou akci navázala
dalšími ročníky.

SVÁTEK UâITELÒ. Tradiční Den učitelů se stal příležitostí k ocenění dva-
ceti ostravských pedagogů (čtyři z mateřských, patnáct ze základních
škol a jeden ze základní umělecké školy) za výchovně-vzdělávací práci.
Slavnostní předání pamětních plaket se konalo v budově Nové radnice
28. března.  Náměstek primátora Vít Ruprich při této slavnostní příle-
žitosti poděkoval učitelům za jejich úsilí při výchově dětí, které jsou
budoucností Ostravy. Podle jeho slov potenciální investoři při společ-
ných jednáních vždy kladou důraz na nutnost kvalitního vzdělání od
nejnižších článků školského systému.

✔

✔

✔

Regenerace sídli‰È je bez 
státních dotací nemyslitelná 

Ministerstvo kultury České repub-
liky vyhlašuje, počínaje rokem 2003,
program s názvem Měsíc české a
slovenské kulturní vzájemnosti. Po-
řadatelé kulturních akcí, které se ko-
nají zcela či zčásti v měsíci říjnu pří-
slušného roku a jsou zaměřeny na
rozvoj česko-slovenské spolupráce,
mají možnost požádat zahraniční od-
bor Ministerstva kultury České re-
publiky jako gestora programu o za-
řazení této akce do oficiálního
seznamu. Zároveň se mohou ucházet

o finanční podporu v grantových ří-
zeních, vyhlašovaných odbory
umění a regionální a národnostní
kultury pro rok 2003. V roce 2004
pak budou mít pořadatelé těchto akcí
možnost požádat i o udělení neinves-
tiční dotace z rozpočtu Ministerstva
kultury ČR na jejich realizaci. Po-
drobnější informace jsou k dispo-
zici na internetových stránkách:
www.mkcr.cz nebo na Odboru kul-
tury a památkové péče Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje. (o)

V polovině února se v Ostravě
uskutečnila konference na téma
opravy panelových domů a regene-
race sídlišť. Přeměna sídlištních celků
v plnohodnotné atraktivní městské
části je podle profesora Vítězslava
Kuty ze Stavební fakulty VŠB-TU
Ostrava mimořádně aktuální, protože
jedině tak lze zabránit sociální degra-
daci těchto lokalit. Na druhé straně
problému však stojí vlastní sanace
panelových objektů, ať už jde o kon-
strukční vady, zanedbané obnovy a
údržby, výměny vnitřních instalací,
oken i dveří, celkové opravy inte-
riérů, rekonstrukce střešního pláště,
zateplení a opravy fasády nebo o
vnitřní dispoziční změny či možnosti
obytných nástaveb.

„Konference se dotkla otázek
technicko-projekčních, realizačních,
ale i investorských, inženýrských a
rovněž vlastnických, zejména pak fi-
nančních. Z jednání vzešly závěry,
které neskončily, jak se říká, v šup-
líku, ale byly předány všem centrál-
ním institucím, jež se problematikou
bytové politiky a jejich jednotlivými
úseky zabývají,“ říká V. Kuta.

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o
použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení ke krytí části úroků z
úvěrů poskytnutých bankami práv-
nickým a fyzickým osobám na
opravy, modernizace nebo regene-
race panelových domů - program
PANEL, je ve svých zásadách věcně
správné a konkrétně reaguje na mož-
nosti řešit problematiku panelových
domů. Účastníci konference vychá-
zeli z poznatků přípravy a dosavad-
ních zkušeností a zformulovali násle-
dující doporučení:

■ Program by ve svém záměru měl
připustit etapovost regeneračních
prací tak, aby bylo možné získat
na tyto jednotlivé etapy státní do-
taci.

■ Vypracovat metodický návod po-
stupu procesu regenerace panelo-
vých domů pro vlastníky objektů.
„Doporučujeme obdobnou formu,

jakou je zpracována problematika re-
generace panelových sídlišť Ústa-
vem územního rozvoje Brno,“ vy-
světluje V. Kuta.

■ Doplnit soubor odborných publi-
kací MPO k technickému řešení
regenerace panelových domů o
jednotlivé krajské varianty kon-
strukčních soustav realizovaných
na Moravě a ve Slezsku.

■ Zefektivnit přístup jednotlivých
bank poskytujících úvěry v rámci
programu PANEL, a to především
v oblasti družstev vlastníků.

■ Zajistit přímou vazbu mezi finanč-
ními náklady vloženými do rege-
neračních prací a tvorbou nájem-
ného.

■ Zajistit pravidelný kontakt s pora-
denskými středisky a tím zvýšit
efektivnost jejich činností.

Prof. Kuta dále uvádí, že je ne-
zbytné, aby ministerstvo pro místní
rozvoj výrazným posílením rozpo-
čtu nastartovalo program podle naří-
zení vlády č. 494/2000 Sb., o pod-
mínkách poskytování dotací ze
státního rozpočtu na podporu rege-
nerace panelových sídlišť. 

„Pokud se týká finanční stránky,
v předchozích letech měl tento pro-
gram zatím sestupnou tendenci. Le-
tos není naplněn vůbec. Proto je
nutné se připravit na čerpání pro-
středků pro uvedené účely z fondů
Evropské unie, posílit koordinační
funkci měst a obcí v nastartovaném
procesu regenerace panelových
domů a sídlišť, iniciovat a řídit širší
diskuzi o slabých stránkách existují-
cích programů a tím umožnit jejich
opravu. Hlavně z pozice gestorů
této problematiky, což jsou minis-
terstvo pro místní rozvoj a minister-
stvo průmyslu a obchodu (MPO).
Velmi důležité je jednotlivé pro-
gramy regenerace panelových domů
a sídlišť a jejich úpravy představo-
vat v dostatečném předstihu a kom-
plexně, čehož lze mimo jiné do-
sáhnout vytvořením samostatné we-
bové stránky s uvedenou problema-
tikou a popularizací vybraných 
úspěšných realizací,“ konstatuje Ví-
tězslav Kuta a dodává, že problema-
tice regenerace panelových domů a
sídlišť je třeba věnovat zvýšenou
pozornost, konkrétními kroky a fi-
nančními dotacemi zabránit tak je-
jich dalšímu znehodnocení. (m)

·ance pro kulturní akce



V březnu roku 2001 byla výstavba
dálnice D47 svěřena izraelskému in-
vestorovi, aniž bylo vypsáno výbě-
rové řízení na tuto zakázku. Loni
v červnu byla schválena definitivní
smlouva o realizaci dálnice. Vláda
však nebyla s ohledem na nestan-
dardní postupy dál ochotna riskovat a
nemít všechny záležitosti pod kontro-
lou, proto od již podepsané smlouvy
nakonec odstoupila s tím, že dálnici
postaví stát sám a ještě ušetří 40 mili-
ard korun. Potřebné finance chce
vláda zajistit postupnými emisemi
dluhopisů v kombinaci s půjčkou od
Evropské investiční banky. Stavba by
měla být oficiálně zahájena v červnu.
Kabinet rozhodl, že letošní zvýšenou
potřebu finančních prostředků po-
kryje fond dopravy, kam vláda oka-
mžitě přesunula 600 milionů korun
z Fondu národního majetku. 

A co říká na rozhodnutí vlády pri-
mátor města Aleš Zedník?

„Vládní řešení bych přirovnal
k člověku, který se rozhodl nechat si
vytrhnout bolavý zub. Nemohu sa-
mozřejmě posoudit veškeré aspekty
podepsaných dokumentů, u jejichž
přípravy jsem nebyl a které jsem ne-
četl. Na druhé straně však vím, že
existovalo tolik fundovaných námi-

tek proti nestandardním postupům
zvoleného modelu, že vláda nakonec
musela spolknout onu hořkou pilulku
a od smlouvy odstoupit. Rozhodně to
nebyl jednoduchý krok, určitě bude
mít další konsekvence. Ale z hle-
diska dalších případných pochyb-
ností či podezření provázejících 
podmínky realizace dálnice se do-
mnívám, že je to v současné době je-
diný možný krok. Dálnice zůstává
v každém případě strategickým cílem
města, kraje i státu. Vláda v pondělí
7. dubna jmenovala řídící a koordi-
nační výbor pro výstavbu dálnice.
Podle mých informací v něm kromě
jiných zasedne také hejtman Morav-
skoslezského kraje Evžen Tošenov-
ský a vládní zmocněnec pro Morav-
skoslezský kraj Vítězslav Zamarský,
já jsem se stal třetím zástupcem Os-
travy. Dovoluji si tvrdit, že celá zále-
žitost bude postupovat díky silnému
ostravskému zastoupení mnohem
rychleji a efektivněji. Většina jed-
nání a rozhodnutí o zásadních pro-
jektech města a kraje dosud vždy
probíhala v Praze. Myslím si, že se
Ostravě nabízí jedinečná příležitost
spolurozhodovat o tak závažném
problému, jakým výstavba osmdesá-
tikilometrové dálnice vedoucí přes
město až k polské hranici nespor-
ně je. (m)
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SLAVNOSTNÍ P¤EDÁNÍ PRAPORU 43. protiletadlového raketového pluku.
Příslušníci pluku působili a úspěšně plnili úkoly ve městě a regionu více
než 50 let. Samotní Ostravané ocenili zejména výraznou pomoc vojáků
v době katastrofálních povodní v roce 1997. Téhož roku na podzim
město Ostrava protiletadlovému raketovému pluku propůjčilo prapor.
Velení Armády ČR rozhodlo k 1. dubnu o zrušení útvaru. Prapor tak
byl na posledním jednání zastupitelstva slavnostně předán Územní vo-
jenské správě Ostrava. Primátor Aleš Zedník při této příležitosti při-
pomenul, že vnímání role armády se znatelně změnilo po roce 1989. „Po
první vlně snahy mnoha měst a obcí o vyčlenění armádních jednotek ze
svého území převládla nakonec střízlivá úvaha a docenění ekonomic-
kého dopadu působení vojenských útvarů v místě. Město se trvale za-
sazovalo o setrvání protiletadlového raketového pluku v regionu. Obě-
tavost a nasazení při ničivých záplavách před šesti lety definitivně po-
sílily pozitivní vnímání činnosti útvaru ve městě. Prapor města Ostravy
byl v dobrých rukou," dodal primátor města.

V˘zkum a v˘voj: cesta k levnûj‰ím a kvalitnûj‰ím v˘robkÛm
Informace o Vědecko-technolo-

gickém parku (VTP) Ostrava, zařa-
zujeme na stránkách Ostravské rad-
nice průběžně již několik let. Loni v
srpnu jsme zaznamenali zahájení
výstavby Multifunkční budovy. Při-
pomeňme si jen, že celkové náklady
této investice činí zhruba 3,6 mili-
onu eur a že na financování se podí-
lejí hned tři subjekty. Tím nejvý-
znamnějším je Evropská unie, která
prostřednictvím fondu Phare 2000
zaplatí 50 % veškerých nákladů.
Ministerstvo pro místní rozvoj a sta-
tutární město Ostrava uhradí rov-
ným dílem po 25 procentech. 

„Máme eminentní zájem pravidelně
o postupu výstavby informovat nejen
vlastníky, kterými jsou díky majet-
kové účasti statutárního města Ostrava
v podstatě i všichni obyvatelé tohoto
města, ale i příznivce tohoto projektu a
potenciální partnery, tedy nájemce
nebo investory,“ uvedl Jaromír Dudek,
ředitel Vědecko-technologického par-
ku Ostrava, a.s. Dodal, že v současné
době probíhá intenzivní a náročné hle-
dání uživatelů pro smysluplné využití
Multifunkční budovy. Na rozdíl od ně-
kterých pesimistických předpokladů
existuje v tomto městě a regionu řada
firem se špičkovými technologiemi a
poměrně velký počet podnikatelů s no-
vými a ojedinělými nápady, které si
zaslouží pozornost a hlavně podporu.

„Všichni jsme spotřebitelé a všichni
požadujeme, aby výrobky, které kaž-
dodenně kupujeme, byly stále levnější,
nebo si přejeme, aby byly za stejnou

cenu kvalitnější, účinnější a dokona-
lejší. Nejlépe pak, když platí obojí sou-
časně. K dosažení tohoto stavu je
nutný výzkum a vývoj, jedině touto
cestou jsme schopni produkovat lev-
nější, přitom kvalitnější výrobky. Po-
kud nechceme, aby se naše země stala
pouze levnou manufakturou vyrábějící
někde jinde vyvinuté výrobky, musíme
kromě průmyslových zón, drobných a
středních podnikatelů, podporovat i
vlastní výzkum a vývoj. V opačném
případě nám zbytek světa technolo-
gicky zmizí za horizontem a my bu-
deme jen stěží hledat jakýkoli otisk 
jejich stop,“ říká ředitel vědecko-tech-
nologického parku. 

Připomněl, že v řadě důvodů vy-
soké nezaměstnanosti je jeden, který

nebývá často zveřejňován. V průběhu
ekonomické transformace propouštěla
řada podniků pod heslem snižování
přezaměstnanosti a zvyšování konku-
renceschopnosti takzvané nadbytečné
pracovníky. Bohužel, v první řadě to
byli tvůrčí pracovníci - konstruktéři,
technologové a pracovníci vývoje.
Výsledek se záhy dostavil. Málokterý
domácí podnik disponuje v současné
době vlastním vývojem, vyrábí vlastní
kompletní výrobek a má vlastní od-
byt. 

A právě Vědecko-technologický
park Ostrava si dělá značné ambice,
stát se prostorem pro realizaci techno-
logického vývoje, mostem mezi uni-
verzitním výzkumným prostředím a
průmyslovou praxí. V podstatě se

jedná o jakousi průmyslovou zónu,
která pojme výzkumná centra, špič-
ková vývojová a projekční oddělení
nebo omezenou výrobu speciálních
zařízení. „Areál VTP je dnes již z
velké části připraven a vybaven inže-
nýrskými sítěmi. Protože v budouc-
nosti  půjde o pracoviště malého až
středního rozsahu, bude investor, který
postaví ihned velkou budovu, výjim-
kou. Realizace vlastní stavby bude
spíše otázkou budoucího vývoje a roz-
voje takové firmy. Abychom i těmto
zájemcům vyhověli a mohli jim nabíd-
nout připravené nebytové prostory
vhodné pro výzkum a vývoj, probíhá
od loňského srpna výstavba Multi-
funkční budovy. Po dokončení stavby
letos v srpnu chceme v poměrně
krátké době zaplnit prostory tohoto
objektu skutečně životaschopnými vý-
zkumnými a vývojovými firmami, od-
děleními i začínajícími společnostmi v
oblasti inovací a nových technologií,“
slíbil J. Dudek. Nabídka všem zájem-
cům zní: kvalitní kancelářské a labora-
torní prostory na evropské úrovni za
místní ceny, zázemí univerzitních pra-
covišť a takzvaná mozková kapacita
pedagogů a studentů.

Pro případné zájemce z řad uživa-
telů sítě internet uvádíme adresu
www.vtpo.cz, kde můžete nalézt po-
drobnější informace o VTP Ostrava.

Fotografie dokumentující postup
výstavby Multifunkční budovy VTP
Ostrava najdete na adrese: 
http://community.webshots.com/user/
stpostrava. (m)

❏ Otázka pro ...

Koordinaãní v˘bor pro D47



Rada města schválila seznam
projektů cyklistických stezek,

které budou v letošním roce sou-
částí žádosti města Ostravy o po-
skytnutí příspěvku z rozpočtu
Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI). Jde o cyklis-
tické stezky trasy T v Martinově a
v Porubě.

„Město Ostrava už od roku 1990
souvisle staví cyklistické stezky a
trasy. Do konce minulého roku bylo
v provozu zhruba 145 kilometrů
cyklistických tras, z toho asi 20 pro-
cent stezek. Na území města jsou si-

tuovány dvě odpočívky pro cyklisty,
30 informačních orientačních map,
dvě úschovny kol v rekreačních za-
řízeních provozovaných městem,“
říká konzultant magistrátu v oboru
cyklistické dopravy Martin Krejčí.

Ve spolupráci s ostravským do-
pravním podnikem je povolena
mimo dobu špičky přeprava jízdních
kol v prostředcích městské hro-
madné dopravy, zvažuje se možnost
zavedení cyklotramvaje. S podporou
města už tři roky vychází cyklo-
mapa. Loni se na stránkách Ostrav-
ské radnice objevovala pravidelná

rubrika Šlápněme do pedálů a už
dnes jsou připravovány další články
nové cyklistické sezony.

Při odboru dopravy magistrátu
byla zřízena Koordinační skupina
pro realizaci cyklistických tras,
která sdružuje zástupce odborníků
z oblasti dopravy. Tato skupina pro-
vádí časovou a věcnou koordinaci
záměrů jednotlivých městských ob-
vodů, provádí kontrolu stavu a zna-
čení městských cyklotras, doporu-
čuje změny v územně plánovací a
projektové dokumentaci, navrhuje
způsob rozdělování finančních pro-
středků na cyklotrasy ve městě a
pravidelně informuje komisi do-
pravy rady města o aktuálních pro-
blémech.

Jak říká M. Krejčí, základními
dokumenty pro rozvoj cyklistické
dopravy jsou schválený Územní
plán města Ostravy z roku 1994
včetně změn a Generální dopravní
plán města Ostravy z roku 1997.
K hlavním cílům těchto dokumentů
patří vybudovat do roku 2010
zhruba 330 km cyklistických tras ve
městě, dovybavit městské obvody
informačními plány pro cyklisty,
zřídit další odpočívky a úschovny,
umožnit v centru města bezplatné
parkování cyklistů na placených
parkovištích, povolit částečný po-
hyb cyklistů v pěší zóně, vybavit vy-
brané lokality stojany na kola.

„Na výstavbu cyklistických tras
byly v posledních 4 letech pravi-

delně uvolňovány částky v rozsahu
kolem 10 milionů korun, z toho po-
lovina z rozpočtu města a polovina
z rozpočtu městských obvodů. Mi-
nulé dva roky získaly městské ob-
vody Svinov, Třebovice, Plesná a
Moravská Ostrava a Přívoz také do-
tace ze státních zdrojů. Městské ob-
vody Třebovice a Hrabová dotace
z fondu PHARE 2000 na realizaci
takzvaných nadregionálních cyklis-
tických tras. Kromě toho a jen v mi-
mořádných případech zastupitelstvo
města poskytuje doplňkové částky
na konkrétní akce. Například v roce
1999 to byl více než jeden milion
korun na dostavbu Jantarové stezky,
v roce 2001 pak 5 milionů na vý-
stavbu stezky přes dálnici D47,“ při-
pomíná M. Krejčí.

Kromě již zmiňovaných projektů
Martinova a Poruby jsou vypraco-
vány nebo připravovány další pro-
jekty na výstavbu cyklistických tras
v městských obvodech Hrabová,
Ostrava-Jih, Vítkovice, Mariánské
Hory a Hulváky, Plesná, Slezská
Ostrava, Petřkovice, Svinov a Mi-
chálkovice. Chystá se projekt revita-
lizace území podél řeky Ostravice,
kde se počítá také s cyklistickou
stezkou. Jedná se o výstavbě tzv.
Radegastovy stezky (nebo Radhošť-
ské) Ostrava - Pustevny a okruhu pi-
vovaru Radegast. Městský obvod
Poruba v loňském roce přihlásil pro-
jekt Rekonstrukce Hlavní třídy, je-
hož součástí byla i stavba cyklis-
tické stezky, do soutěže Nadace
Partnerství Zklidňování dopravy ve
městech a obcích. (M)

Radiodiagnostický ústav Fakultní
nemocnice s poliklinikou Ostrava
(FNsP) uvedl do provozu multidetek-
torový počítačový tomograf nové ge-
nerace CT Somaton Sensation 16.
V České republice byly zatím instalo-
vány pouze čtyři CT tohoto typu, pří-
stroj umístěný ve FNsP je na Moravě
jediný. 

„Ve fakultní nemocnici na stávají-
cích počítačových tomografech ročně
vyšetříme kolem deseti tisíc pacientů.

Dlouholeté zkušenosti s radiodiagnos-
tickou technikou umožnily našim pat-
nácti lékařům a osmatřiceti radiolo-
gickým laborantům dosáhnout vysoké
odborné erudice. Nový počítačový to-
mograf předčí předchozí přístroje
v rychlosti snímání, preciznosti, mož-
nostech diagnostiky a ve spolehli-
vosti,“ konstatovala MUDr. Sylvia
Skotnicová, přednostka radiodiagnos-
tického ústavu FNsP.

Moderní přístroj je čtvrtým počíta-
čovým tomografem, který byl od roku
1985 v ostravské fakultní nemocnici
zprovozněn. Pořídí až 32 kvalitních
zobrazení za vteřinu, a to nejen
v běžné diagnostice, ale zejména při
vyšetřeních periferních cév, srdce
s koronárními cévami, mozkové cir-
kulace a plic. Vysoká rychlost umožní
zvýšení počtu vyšetřených pacientů
při snížení radiační zátěže a dále roz-
šíří nabídku diagnostických možností.

Radiodiagnostický ústav FNsP po-
skytuje služby všem medicínským
oborům. Kromě CT má k dispozici
magnetickou rezonanci, klasická rent-
genová pracoviště, mamografii, sono-
grafická a angiografická pracoviště,
denzitometrii a speciální rentgenovou
urologickou vyšetřovnu. V minulém
roce radiodiagnostickým ústavem
prošlo celkem 145 139 pacientů. (r)
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Pomozme!
Mezinárodní organizace pro pomoc

a rozvoj ADRA pořádá celostátní ve-
řejnou sbírku s názvem Pomáhat
může každý. Ve dnech 15. a 16. dubna
se do ostravských ulic vydají dobro-
volníci s pokladničkami označenými
logem ADRA. Výtěžek se stane sou-
částí krizového fondu na pomoc obě-
tem živelných katastrof a válečných
pohrom. V loňském roce lidé přispěli
celkovou částkou 4 152 000 Kč.
V Ostravě se vybralo 263 000 Kč, nej-
více ze všech českých měst. Organi-
zátoři děkují přispěvatelům i dobro-
volníkům, bez kterých by realizace
sbírky nebyla možná, a nabádají, aby-
chom nezapomínali, že mezi slůvky
„mám“ a „jsem závislý na pomoci“ je
často velmi malá vzdálenost. (l)

Tomograf pro nemocnici

PAVILON PRO SLONY. Minulý měsíc byla odstartována v zoologické za-
hradě výstavba slonince za zhruba 68 milionů korun, přičemž v letošním
roce bude prostavěno necelých 36 mil. Kč, a to výhradně z městského
rozpočtu. Nové moderní obydlí pro slony vyroste hned vedle pavilonu no-
sorožců. Zatím si ještě návštěvníci jen stěží mohou představit, jak bude
pavilon vypadat, ale podle projekčního návrhu Ateliéru Idea, spol. s r.o.,
půjde o objekt ve tvaru kruhové výseče vysoký 8 metrů. Ten doplní  ba-
zén, prostorné výběhy pro chované chobotnatce a nezbytné provozní zá-
zemí. Návštěvníkům bude určen dvouúrovňový prostor, takže prohlídka
slona i zespodu může být pro mnohé docela nevšedním zážitkem. Zatím
je však vše na úplném začátku. Pokračují výkopové práce na rozloze asi
8,5 tisíce metrů čtverečních. Nicméně termín dokončení stavby - závěr
roku 2004 - platí. Potvrdil nám to jak investor, kterým je samotné město
Ostrava, tak i generální dodavatel - Bytostav Poruba, a. s.   (m)

SS jjaarreemm  vvyyrraazziillyy  ddoo  ppfifiíírrooddyy stovky cyklistÛ
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P¤ES FR¯DLANTSKÉ MOSTY SE AUTA DO CENTRA NEDOSTANOU. Až do 
28. srpna potrvá uzavírka vozovky i chodníků na mostech, a to ve
směru od Náměstí Republiky po křižovatku u bývalého Hortexu. Uzá-
věru mostů si vynutil špatný stavebně technický stav nosné konstrukce
a nezbytnost celkové opravy  této významné dopravní tepny ještě před
zahájením chystané rekonstrukce ulice Českobratrské. Investorem je
Správa silnic Moravskoslezského kraje, pověřeným investorem Os-
travské komunikace, a.s., a zhotovitelem ODS - Dopravní stavby Os-
trava.

Auta, která jedou od Poruby po ulici 28. října, musí do centra po ob-
jížďce vedené po ulici Novinářské, Varenské, Hornopolní a Českobra-
trské. Vozidla přijíždějící od Hrabůvky využívají objízdnou trasu po
Místecké, Cingrově, Českobratrské a Poděbradově. Objížďka od Vít-
kovic vede po ulici Dr. Malého, Na Jízdárně a 28. října.

Nutno připomenout, že provoz tramvají zůstal v tomto úseku nedo-
tčen. Oprava Frýdlantských mostů si však vyžádala  určité změny
v autobusové dopravě. Linky  číslo 21 a 28 jsou ukončeny na zastávce
Hotel Palace. Zvláštní linka Z 3 (pro Hypernovu) jezdí odklonem ze
zastávky ÚAN přes Ústřední autobusové nádraží, po ulici Místecké po-
kračuje na Českobratrskou, následuje most Pionýrů, ulice Bohumín-
ská, Frýdecká, Rudná a dále už po stávající trase. (m)

Opatrnosti není nikdy dost
V roce 2002 bylo Policií ČR v Os-

travě evidováno 5 706 dopravních
nehod, při nichž bylo usmrceno 16
osob, 103 osob těžce zraněno a 693
osob lehce zraněno. Hmotné škody
dosáhly výše 230,4 milionu korun.

Loni došlo ke smrtelnému pora-

nění při každé 357. nehodě, k těž-
kému poranění při každé 55. nehodě
a k lehkému poranění při každé 8.
nehodě. Průměrná hmotná škoda na
jednu nehodu činila v loňském roce
40 385 Kč (v roce 2001 - 35 560 Kč
a v roce 2000 - 25 557 Kč).

Nehody v roce 2002 Nehody v roce 2001

Křižovatka celkem Poranění celkem Poranění

smrtel. těžké lehké smrtel. těžké lehké

MARIÁNSKOHORSKÁ-CIHELNÍ 29 - - 4 28 - - 3
HORNÍ - Dr. MARTÍNKA 25 1 - - 23 - - -
VÝŠKOVICKÁ - ČUJKOVOVA 24 - 1 14 19 - - 2
28. ŘÍJNA - NOVINÁŘSKÁ 21 - 4 2 26 - - 3
BOHUMÍNSKÁ - TĚŠÍNSKÁ 20 - - 1 40 - - 5
OPAVSKÁ - 17. LISTOPADU 18 - - - 15 - - 1
OPAVSKÁ - POLSKÁ 16 - 1 4 12 - - 7
RUDNÁ - 17. LISTOPADU 15 - - - 7 - - 2
VÝŠKOVICKÁ - SZ RAMPA

K RUDNÉ 15 - 4 2 13 - - 3
PLZEŇSKÁ - 28. ŘÍJNA 15 - - 2 37 - 2 7
MUGLINOVSKÁ - ORLOVSKÁ 15 - - 2 6 - - 1
RUDNÁ - ZÁVODNÍ 14 - 3 2 20 - 1 6
RUDNÁ - JV RAMPA

K MÍSTECKÉ 13 - - - 11 - - -
ČESKOBRATRSKÁ-
PODĚBRADOVA 13 - - 10 23 - - 5

KfiiÏovatky s nejvy‰‰ím poãtem nehod

Nûkteré záleÏitosti vyfiídíte 
na krajském úfiadu

Změny, které nastaly v souvis-
losti s reformou veřejné správy
od 1. ledna tohoto roku se mimo
jiné dotýkají i činností doprav-
ních úřadů (zákon č. 111/ 1994
Sb.), a to v oblasti  silniční do-
pravy, vyřizování agend souvise-
jících se stanicemi technické kon-
troly a měření emisí.

„Jde o územní a věcnou přísluš-
nost. Znamená to, že do správního
obvodu Ostrava - jako obce s rozší-
řenou působností - je od ledna zahr-
nuto vedle vlastního území Ostravy
i dalších 12 obcí. Jsou to Čavisov,
Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimko-
vice, Olbramice, Stará Ves nad
Ondřejnicí,  Šenov, Václavovice,
Velká Polom, Vratimov, Vřesina
a Zbyslavice. Odbor dopravy ma-
gistrátu zabezpečuje  pro tyto obce
činnosti v působnosti dopravního

úřadu, konkrétně pro oblast taxi-
služby a městskou autobusovou do-
pravu. Působnost dopravního úřadu
pro ostatní druhy dopravy včetně
prověřování finanční způsobilosti
dopravců i zkoušek odborné způso-
bilosti byla převedena na krajské
úřady. V našem případě na Krajský
úřad Moravskoslezského kraje se
sídlem v ulici 28. října, Ostrava,“
vysvětlila  vedoucí oddělení sil-
niční a drážní dopravy odboru do-
pravy magistrátu Libuše Humlíč-
ková.

Pracovníci odboru dopravy zajiš-
ťují v tomto správním obvodu rov-
něž výkon agend, které souvisejí se
zřizováním, provozováním a ruše-
ním stanic měření emisí. Orgánem
státní správy pro oblast stanic tech-
nické kontroly jsou od ledna kraj-
ské úřady. (m)

Stav místních komunikací si každý rok vyžádá desítky milionů korun. In-
vestiční akce, opravy a údržba silniční sítě jsou financovány ze zdrojů Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic
ČR u silnic I. třídy a Správy  silnic Moravskoslezského kraje u silnic II. a III.
třídy. Aby se podařilo uvést komunikační síť do technicky odpovídajícího
stavu, je ročně vynaloženo zhruba 60  až 80 mil. Kč.

Místní komunikace jsou opravovány a udržovány z prostředků města.
Místní komunikace ve správě městských obvodů pak z rozpočtů příslušných
obvodů a u větších akcí také z investičního rozpočtu města. Pro letošní rok
jsou rovněž připravovány opravy místních komunikací a mostů, které si vy-
žádají i zásah do provozu. Předpokládané náklady byly vyčísleny na zhruba
80 mil. Kč. Opravy silnic a mostů jsou hrazeny ze státních prostředků. 

Součástí údržby dopravní infrastruktury jsou  samozřejmě také drobné vy-
správky vozovek, opravy kanalizačních vpustí, obnova svislého i vodorov-
ného dopravního značení, péče o silniční zeleň a další práce, které městskou
pokladnu přijdou na dalších asi 80 mil. Kč ročně.

Místní komunikace
-  Porubská (rondel -  Dělnická)
-  U Cementárny (Syllabova - autobazar)
-  Hasičská (Závodní - Dvouletky)
-  Rostislavova (Štramberská - Syllabova)
-  křižovatka - vozovka (Ruská - Závodní)
-  Jeremenkova (Mírová - Halasova)
-  Průmyslová (1. máje - konec manip. plochy)
-  Mongolská (smyčka Řecká - nová Mongolská)
-  Francouzská (obě větve)
-  Dvorová (Těšínská - 400 m za Radou)
-  Novoveská (Novinářská - vjezd OK)
-  Na Jízdárně (28. října - Dr. Malého)

Mosty
-  Halasova přes Místeckou
-  Rekreační přes Porubku (u koupaliště)
-  Rekreační přes Porubku (u obchodu)
-  Nábřeží přes Polančici
-  1. května přes Polančici
-  Krištofova přes Lučinu (lávka)
-  Náplavy přes Odru (lávka)

Silnice      
-  Opavská směr centrum (Martinovská - Tesco)
-  Frýdlantský most - směr centrum

Opravy komunikací a mostÛ



Mají řidičské průkazy získané v
jednom státu EU univerzální plat-
nost na území celé unie?

Ano. Evropský řidičský průkaz
zavedla unie v roce 1996. Členské
země si tak navzájem uznávají ná-
rodní řidičská oprávnění. Motoristé
při jízdě do jiného členského státu
nepotřebují žádná speciální povolení
či průkaz. Přirozeně však mezi jed-
notlivými předpisy existují rozdíly -
např. v maximální rychlosti, odliš-
ných normách na obsah alkoholu v
krvi apod.

Od koho bude dostávat svůj sta-
robní důchod penzista, který se

přestěhoval do jiného členského
státu?

Neexistuje žádný důchod poskyto-
vaný unií. Existuje ale nárok na dů-
chod zvlášť z každé země, ve které
byl občan důchodově pojištěn, po-
kud vyhověl podmínkám stanove-
ným pro přiznání důchodu v jednot-
livých zemích. Důchody vyplácejí
země, ve kterých na důchod vznikl
nárok. Pokud tedy penzistovi vznikl
nárok na důchod od více než jedné
země, bude sestávat z více položek
vypočítaných podle délky pojištění v
každé zemi. Tento výsledný důchod
si penzista může nechat posílat na ja-
koukoliv adresu v unii, na které
právě pobývá.
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Ostrava fiíká ANO Evropské unii

DNY DÁNSKA. Výstava fotografií, přednášky a besedy, promítání filmů,
ukázky národní kuchyně a také vědomostní soutěž s názvem Co víte o
EU? - to byly Dny Dánska, které se uskutečnily v Domě knihy Librex
25. - 27. března. Dvoudenní program organizátoři z Librexu a Regio-
nálního evropského informačního střediska při Vysoké škole podni-
kání připravili v rámci akce Ostrava do Evropy, během níž se po-
stupně představí všechny státy unie. V červnu je na řadě Řecko.

Velká ‰ance a zároveÀ v˘zva pro mûsto
V úterý 18. března primátor města

Ostravy Aleš Zedník oficiálně zahá-
jil propagační kampaň města před
referendem o vstupu České repub-
liky do Evropské unie.

„Vstup do unie je podle mého ná-
zoru s ohledem na strukturu území
obrovskou šancí a zároveň výzvou
pro zpracování a přípravu nových
projektů, které by mohly rozhýbat
toto město a výrazně přispět k řešení
některých problémů. Prostředky,
které bychom mohli získat z evrop-
ských fondů, nemůžeme mít ze
zdrojů kraje ani státu. Ale to nezna-
mená, že chceme vejít do unie s nata-
ženou rukou jako prosebník. Naopak!
Záměr je maximálně využít našich
schopností a ukázat, že i my máme co
nabídnout,“ řekl primátor A. Zedník. 

Propagační kampaň města Os-
travy chce zábavnou formou komu-

nikace i vysvětlování vtáhnout do
děje všechny občany Ostravy.
Proto byly zvoleny metody, které
vybídnou Ostravany všech věko-
vých kategorií k činnosti a aktiv-
nímu zapojení se do kampaně.
Z městského rozpočtu je vyčleněno
milion korun na jednotlivé akce i
tištěné materiály, v rámci sponzor-
ských příspěvků může město získat
další půl milionu korun. Jak zdů-
raznil primátor A. Zedník, v prů-
běhu kampaně zazní odpovědi na
nejrůznější otázky, které by měly
přispět k rozptýlení vzbuzovaných
obav vznikajících zejména v sou-
vislosti s malou a nedostačující in-
formovaností. „Hlavním cílem celé
akce je přesvědčit lidi, aby se červ-
nového referenda zúčastnili a vy-
jádřili svůj názor,“ konstatoval A.
Zedník.

EU oãima OstravanÛ aneb navrhnûte
sami nové logo kampanû

V rámci ofi-
ciální prezentace
kampaně Ostrava
říká ANO Evrop-
ské unii před-
stavil primátor
města také logo,
jehož podoba je
výsledkem spo-
lupráce kanceláře
primátora a ob-
čanského sdružení Naše Ostrava,
které jej dalo městu bezplatně k dis-
pozici.

Tato verze loga však nemusí být
jediná a definitivní, pokud se objeví
lepší a zajímavější návrh. Jeho auto-
rem se může stát každý - dítě i do-
spělý, tedy ten, kdo se zúčastní akce
EU očima Ostravanů.

Jde o soutěž magistrátu, která je
koncipována jako hra. V žádném
případě nelze hovořit o komerční zá-
ležitosti. Vítězové nemají žádný
právní nárok na honorář.

Logo by mělo symbolizovat Ev-
ropskou unii, město Ostravu a tvůrci
do něj mohou zakomponovat stáva-
jící slogan „Ostrava říká ANO Ev-

ropské unii“
nebo jiné pozi-
tivní poselství
občanům města.
Jedinou podmín-
kou je souhlas
autora s násled-
ným bezplatným
zveřejňováním.

Návrhy zasí-
lejte poštou vy-

obrazené na formátu A3 v obálce
označené heslem „LOGO EU“ na
adresu: Magistrát města Ostravy,
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Logo v elektronické podobě do-
dejte ve formátech gif, pdf ne-
bo eps na e-mailovou adresu: 
eulogo@mmo.cz.

Uzávěrka soutěže je 2. května
2003.

Všechna loga budou vystavena a
následně vyhodnocena. Autoři tří
nejlepších návrhů budou oceněni
primátorem města Alešem Zední-
kem při příležitosti Dnů otevřených
dveří, které se v budově Nové rad-
nice uskuteční ve dnech 16. a 17.
května 2003.

Mgr. Renáta Huserová, ředi-
telka Komorní scény Aréna:

Většinou se každý člověk všeho
nového a nepoznaného obává. Po-
kud umí získávat informace,    umí
si je vyhodnotit a zpracovat, po-
stupně obavy ztrácí. Česká repub-
lika do Evropy patří nejen země-
pisně. Z informací, které jsou
dostupné, jsem přesvědčena, že
Česká republika bude ve společné
Evropě vítaným a respektovaným
sousedem. Společná Evropa není
projektem, který by ubíral národní
identitu a usiloval o šedivou jed-
notu všech. Naopak jde o projekt,

který staví na respektu k vzájem-
ným odlišnostem. Chce hledat to,
co evropské národy spojuje a re-
spektovat to, co je každému čle-
novi EU vlastní. 

Proto nemám obavy ani o naši
bohatou národní kulturu, divadlo
nevyjímaje. Vidím, že se nám
spíše otevírají další netušené mož-
nosti. Budeme se muset mnohému
učit a naučit, ale vzhledem k tomu,
co všechno můžeme nabídnout,
věřím, že to zvládneme. Pro naše
děti, vnuky a další generace je to
naše rozhodování moc důležité.
Myslím si, že jiná cesta než spo-
lečná s jednotnou Evropou ani ne-
existuje. �

❏ MÛj názor

❏ Otázka - odpovûì
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Střední odborné učiliště  společ-
ného stravování a odborné učiliště
v Ostravě-Hrabůvce  se zapojilo do
několika projektů Evropské unie.
Vyvrcholením návštěvy jednadva-
ceti sicilských studentů odborného
lycea, která se uskutečnila v rámci
programu EU Socrates, bylo sou-
těžní odpoledne 3. dubna.  Žáci
z obou zemí předvedli své doved-
nosti např. v čepování piva, bar-
manské show, přípravě jídel. Os-
travští učni  absolvovali pracovní
pobyt na Sicílii v listopadu loň-
ského roku.

Skupinu čtyř studentů s jedním
pedagogem ze školy IPSAR v ital-
ské Nočeře Inferiore  do Ostravy
přivedl další společný projekt EU
Leonardo da Vinci. Během břez-
nové stáže pracovali v hotelu
Atom, absolvovali řadu exkurzí a
výletů.

Cílem obou evropských projektů
je prověřit odborné i teoretické
znalosti a dovednosti, popularizace
gastronomických postupů a trendů,
získání nových poznatků o zemích
EU včetně kultury, zvyklostí a reál-
ného života v dané oblasti. 

SoutûÏ • SoutûÏ • SoutûÏ  • SoutûÏ
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA BŘEZNOVÉ SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1. Zanikne potřeba brát si na krátkodobé cesty do členských států
cestovní pas nebo jiný identifikační doklad? Správná odpověď zní
ANO. Kromě cestovního pasu občan bude moci použít i občanský prů-
kaz nového typu s tzv. strojově čitelnou zónou.

2. Pokud jste si mysleli, že branci si budou moci po našem vstupu do
EU „odkroutit“ vojnu v některé jiné zemi unie, mýlili jste se. Vojenskou
službu mohu v armádě daného státu vykonávat pouze jeho občané.

3. Tím, že se stane Česká republika další zemí Evropské unie, na
unijní vlajce nepřibude ke stávajícím dvanácti žádná další hvězdička.
Většinu lidí zřejmě napadne, že je to se symbolem unie podobné jako
s vlajkou Spojených států amerických. Nový stát znamená novou hvěz-
dičku. Ale není to pravda.

Hlasovalo 63 čtenářů, správně odpověděli dva, ANO řeklo vstupu ČR
do EU 98 % čtenářů.
Výherci: David Hireš, Výškovická 429/157, Ostrava-Výškovice

Ladislav Hudec, H. Salichové 1056, Polanka nad Odrou
Jana Šidelková, Švédská 25, Ostrava-Muglinov

Gastronomické setkání mlad˘ch ItalÛ a âechÛ

MUDr. Hugo Přibyl, geriatr
a zároveň koordinátor Poradního
sboru seniorů:

V České republice žije podle Čes-
kého statistického úřadu 2 578 000 se-
niorů. V Ostravě statistiky uvádějí 
59 724, což je téměř 19 % všech oby-
vatel ve městě. Také tito lidé si zcela
oprávněně kladou otázku: Jak se náš
život změní po případném vstupu
České republiky do Evropské unie?
Bohužel, přirozená nedůvěra dříve na-
rozené generace ke změnám a někdy i
nedostatek informací či sociální izo-
lace může při diskuzi o vstupu do unie
vyvolávat u některých seniorů nejis-
totu a strach.

Jejich obavy chápu. Necháme-li
stranou obecné pravidlo, že v senior-
ském věku je přizpůsobení se každé
změně složitější, nesmíme zapome-
nout, o jakou generaci jde, co prožila.
To však neznamená, že by senioři pat-
řili k méněcenné skupině obyvatel,
s nimiž  nemá cenu o budoucnosti ho-
vořit. Právě naopak.

Stát ani městské zastupitelstvo se
nemůže vyhnout své povinnosti řádně
informovat občany. V médiích se často
hovoří o volném pohybu osob, o mož-
nosti práce v zahraničí, kupování ne-
movitostí, posílání důchodu do které-
koliv banky. Jenže většina seniorů, a to
se netýká jen mých pacientů, neřeší, do

které zahraniční banky si nechají posí-
lat své důchody. Zajímá je, jestli budou
mít v budoucnu dostatek prostředků na
důstojný život. A zatím nikdo, i když je
to jasné, jim neřekl: Hlad a bída vás ne-
čeká! Vždyť o tom, že by vstupem ČR
do EU začali senioři strádat a ztratili
základní sociální jistoty zásadně ne-
může být ani řeč. Naše republika patří
k signatářům Evropské sociální charty,
která jasně deklaruje právo  starých ob-
čanů na sociální ochranu, zajištění ak-
tivního života a lidské důstojnosti.
Česká republika tato opatření specifi-
kovala v devíti základních principech
Národního programu přípravy na stár-
nutí populace. Stát tak svým občanům
seniorského věku garantuje v horizontu
let 2003 - 2012 nejen komplexní soci-
ální služby, zdravotní péči, hmotné za-
bezpečení, ale i vzdělávání či podporu
společenských aktivit.

A ještě něco mi v dosavadní infor-
mační kampani schází, nikdo se seni-
ory nehovoří o tom, jak hodně je důle-
žité, aby překonali svou únavu a
nezůstali k referendu lhostejní. Nikdo
jim neříká,  jaký vliv a odpovědnost za
další vývoj země mají. Nikdo jim ne-
říká, proč je důležité, aby se svými
dětmi a vnuky hovořili, aby se snažili
pochopit nejen co případný vstup ČR
do EU přinese seniorům, ale hlavně,
co umožní jejich blízkým.

1.  Dostaneme od EU více peněz, než do ní vložíme?

ANO NE

2.  Pokud řekneme v referendu NE, ztratíme jednou provždy
možnost vstoupit do unie?

ANO NE

3. Zaplatí kuřáci, až vstoupíme do EU, více za tabákové výrobky?

ANO NE

Otázka mimo soutěž: Říkáte ANO našemu vstupu do EU?

ANO NE ✄

Vylosovaným čtenářům blahopřejeme a žádáme je, aby nám zatelefono-
vali do redakce na číslo 596 282 291. Společně si domluvíme převzetí cen.

Odpovědi na dnešní soutěžní otázky posílejte do konce dubna na ad-
resu: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. 

Otázky najdete také na adrese: www.mmo.cz/php-ak/soutez.php
Nezapomeňte připojit své jméno a adresu.

✄

Jednou z institucí, která může li-
dem při rozhodování o vstupu do Ev-
ropské unie pomoci užitečnými in-
formacemi či radou, je Regionál-
ní evropské a informační středisko
(REIS).

REIS v našem kraji působí již pá-
tým rokem při Vysoké škole podni-
kání  (VŠP) v Ostravě-Michálkovi-
cích. Posláním tohoto  střediska  je
poskytnout zájemcům, speciálně
mladým lidem, veškeré informace
týkající se Evropské unie, a to pro-
střednictvím seminářů, přednášek,
diskuzí a dalších  aktivit s využitím
sdělovacích prostředků a elektronic-
kých informačních médií. V sou-
časné době REIS jako projektové
pracoviště  Ministerstva zahranič-
ních věcí  ČR řídí a koordinuje  ko-
munikační strategii ČR před vstu-
pem do EU v našem kraji. K
nejvýznamnějším projektům patří
vytvoření sítě Místních evropských
informačních středisek ( MEIS) v re-
gionu severní Moravy a Slezska.
Otevřena již byla střediska v Třin-
ci, Havířově, Ostravě-Vítkovicích,
Frýdku-Místku  a Petrovicích u Kar-
viné.

„Nezapomínáme ani na obyvatele
Ostravy,“ zdůrazňuje Vladimír Kraj-

čík, ředitel REIS  při VŠP v Ostravě.
„Velmi zajímavým projektem, na
kterém spolupracujeme s Domem
knihy Librex je seriál představení
všech členských států Evropské unie
s názvem Ostrava do Evropy. V sou-
časné době se již prezentovaly dvě
země - Francie a Dánsko,“ dodává
Krajčík.  

Velkým oceněním činnosti Vy-
soké školy podnikání a jejího Regio-
nálního evropského střediska se
stane návštěva premiéra Vladimíra
Špidly  dne 18. dubna 2003. Tato
událost je navíc podtržena skuteč-
ností, že půjde o návštěvu bezpro-
středně po podepsání Smlouvy o při-
stoupení ČR k EU a zasedání
Evropské konference v Aténách.

Náv‰tûva na Vysoké ‰kole podnikání

Občané, které zajímá, jak
bude vypadat situace po vstupu
České republiky do Evropské
unie, budou mít jedinečnou pří-
ležitost položit otázky přímo
premiérovi České republiky
Vladimíru Špidlovi na veřejné
besedě konané 18. dubna od 10
hodin  na půdě Vysoké školy
podnikání v Ostravě-Michálko-
vicích.

Dvoustranu připravila M. Václavková



V průběhu loňského roku se zaměstnanost u ostravských zaměstnavatelů
podle předpokladů a v souladu s dlouhodobým trendem opět snížila. Vyplývá
to z analýzy, kterou pravidelně zpracovává Úřad práce v Ostravě. Intenzita je-
jího poklesu byla přitom ve srovnání s předchozím rokem podstatně silnější.
Ostravští zaměstnavatelé všech velikostí zaměstnávali koncem roku 2002
celkem 135 800 osob, což je o 2 585 (-1,9 %) méně než před rokem. Počet
osob samostatně výdělečně činných se za toto období naopak zvýšil. V pro-
sinci aktivně podnikalo celkem 24 975 občanů včetně zaměstnanců firem,
kteří kromě hlavního pracovního poměru zároveň vykonávají také samostat-
nou výdělečnou činnost a podnikají.

V˘voj poãtu zamûstnancÛ a osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch

Ukazatel Stav k 12/2002-12/2001
(celkový počet) 31.12.2001 30.6.2002 31.12.2002 absolutně v %

zaměstnanci u firem 
se stavem 
25 a více zaměstnanců 106 118 105 458 104 899 -1 219 -1,1

zaměstnanci u firem 
se stavem 
do 24 zaměstnanců 32 267 31 252 30 901 -1 366 -4,2

celková zaměstnanost
u firem 138 385 136 710 135 800 -2 585 -1,9

osoby vykonávající 
samostatně 
výdělečnou činnost 24 733 24 913 24 975 +242 +1,0

Z jednotlivých odvětví byl v důsledku pokračující restrukturalizace
pokles zaměstnanosti nejrozsáhlejší v odvětví výroby kovů a kovoděl-
ných výrobků (-2 045 osob), kam jsou zařazeny i hutní podniky. Stavy
pracovníků naopak nejvíce stouply u firem zabývajících se činností
v oblasti nemovitostí, pronajímáním movitostí, službami pro podniky,
výzkumem a vývojem (+332) a dále u firem orientovaných na výrobu
strojů a zařízení (+279), ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpe-
čení (+271) a v odvětví ostatních veřejných, sociálních a osobních slu-
žeb (+223).

Nejen že se snižuje zaměstnanost v řadě odvětví, snižuje se i počet sa-
motných zaměstnavatelů ve městě. V Ostravě jich v loňském roce ubylo
99 (-1,3 %), takže koncem prosince na ostravském trhu práce působilo
celkem 7 443 zaměstnavatelů. Vytrácejí se zejména malé firmy. Za
uplynulý rok se totiž celkový počet těch, v nichž pracovalo nejvýše 24
zaměstnanců, snížil o 97, což v podstatě pokrývá výše uvedený úbytek
veškerých zaměstnavatelů bez ohledu na jejich velikost.

Poãty zamûstnavatelÛ v drobném podnikání

Počet zaměstnavatelů Stav k 12/2002-12/2001

31.12.2001 30.6.2002 31.12.2002 absolutně v %
firmy 
- fyzické osoby 3 714 3 678 3 614 -100 -2,7

firmy 
- právnické osoby 3 105 3 101 3 108 +3 +0,1

celkem 6 819 6 779 6 722 -97 -1,4

Celková zaměstnanost u malých podniků se za minulý rok po dvoule-
tém vzestupu opět snížila, a to o 1 366 osob, tj. o 4,2 %. Drobnému pod-
nikání se v Ostravě nedaří. Nejenže není hybnou pákou ekonomického
rozvoje jako ve vyspělých zemích, ale jeho již tak zcela nedostatečný po-
zitivní vliv na trh práce navíc postupně klesá. 

Redukce pracovních míst u velkých ostravských zaměstnavatelů není
kompenzována tvorbou nových pracovních příležitostí u malých firem
v takovém množství, jaké Ostrava nezbytně potřebuje. Tato kategorie za-
městnavatelů se nerozvíjí a její takzvaná nasávací schopnost je velice
malá.

Poãet zamûstnancÛ v drobném podnikání a osoby 
samostatnû v˘dûleãnû ãinné

Počet zaměstnanců Stav k 12/2002-12/2001
31.12.2001 30.6.2002 31.12.2002 absolutně v %

u firem 
- fyzických osob 13 095 12 705 12 296 -799 -6,1

u firem 
- právnických osob 19 172 18 547 18 605 -567 -3,0

osoby samostatně 
výdělečně činné 
vykonávající činnost 24 733 24 913 24 975 +242 +1,0

osoby samostatně 
výdělečně činné
- pojištěnci 15 106 15 377 15 528 +422 +2,8

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava - město k 31. prosinci 2002
registrovala celkem 24 975 osob samostatně výdělečně činných, což je o 242
více než před rokem. Osoby samostatně výdělečně činné, které nedosáhnou sta-
novenou příjmovou hranici, nejsou povinny odvádět pojistné a tato doba se jim
nezapočítává pro důchodové účely. Celkový počet osob vykonávajících samo-
statnou výdělečnou činnost od roku 1996 plynule stoupá, počet důchodově po-
jištěných živnostníků se po dlouhodobé stagnaci zvýšil třetí pololetí za sebou.

Přestože je velmi riskantní pouštět se při současné ekonomické situaci v Os-
travě do samostatného podnikání, zájem lidí o tuto formu pracovního uplatnění
neklesá. Při naprostém nedostatku volných pracovních příležitostí u zaměstna-
vatelů je to totiž pro mnohé z nich jedna z posledních možností, jak získat fi-
nanční prostředky k obživě vlastním přičiněním, prací. (sb)
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❏ Úfiad práce v Ostravû

Zamûstnavatelé pod drobnohledem: vytrácejí se malé firmy

ún
or

bfi
ez

en

kv
ût

en

ãe
rv

en

zá
fií

fiíj
en

ãe
rv

en
ec

Situaci na ostravském trhu práce v
předchozích dvou letech vždy příznivě
ovlivnil příchod jara, kdy se počet evi-
dovaných uchazečů o zaměstnání po-
měrně výrazně snížil. Letos se zatím
tento sezonní efekt významněji nepro-
jevil a nárůst evidované nezaměstna-
nosti, který trvá nepřetržitě již pátý
měsíc, neustále pokračuje. Jeho inten-
zita se v březnu podruhé za sebou ale-
spoň značně zmírnila.

K 31. 3. 2003 registroval Úřad
práce v Ostravě již celkem 28 664
osob, což je o 48 více než v závěru
února. Meziměsíční přírůstek byl za-
znamenán výhradně u mužů, jejichž
řady se rozšířily o 53, nezaměstna-
ných žen naopak 5 ubylo. Ve srovnání
se stejným obdobím roku 2002 je sou-
časný stav lidí hledajících zaměstnání
o 2 404 (+9,2 %) vyšší, před dvěma

lety bylo v našem registru o 2 339 ob-
čanů bez práce méně. Míra nezaměst-
nanosti se od konce února nezměnila a
činí nyní 17,7 %, meziročně se však
její hodnota zvětšila o 1,2procentního
bodu. U žen dosáhla úrovně 18,7 %, u
mužů 16,9 %.

Kritický stav je nadále na poptáv-
kové straně trhu práce. Během března
se počet disponibilních pracovních pří-
ležitostí v databázi dokonce snížil (-3),
takže v závěru měsíce jich mohlo být
zájemcům a uchazečům o zaměstnání
nabídnuto jen 603, což je o 97 méně
než před rokem a o více než třetinu
méně než před dvěma lety. Na jedno
volné pracovní místo připadá nyní v
Ostravě 47,5 osoby (vloni v březnu to
bylo 37,5 uchazeče) a již tak velice
silný přetlak na nabídkové straně trhu
práce znovu vzrostl. (JZ)

Jaro zatím úlevu nepfiineslo



Přepadové komando v černých ku-
klách vtrhne do bytu, vyvleče nic netu-
šícího muže do přistaveného vozu a se
skřípěním brzd se řítí opuštěnou ulicí,
aby jej nakonec postavilo před místnost
zaplněnou dětmi na invalidních vozí-
cích, které čekají, až se jim někdo bude
věnovat. Tímto sugestivním způsobem
ilustrovala informační kampaň 30 dnů
pro neziskový sektor, jak by mohl vy-
padat svět bez neziskových organizací.
Bez dobrovolníků a nadšenců, kteří
často obětují svůj volný čas, aby pomá-
hali a zpestřovali život druhým. Jejich
služeb využíváme každý den už více
než deset let a přesto mnozí stále ne-
vědí, co je to nezisková organizace a co
všechno vlastně neziskovky dělají.
Upozornit na jejich nenápadnou, ale na-
prosto nezastupitelnou roli co největší
počet lidí je cílem v úvodu zmiňované
kampaně. Šestý ročník se konal od
února do března. V Moravskoslezském
kraji jej realizovalo občanské sdružení
Vita a byl financován z programu EU
Phare - Rozvoj občanské společnosti.
Vita oslovila řadu organizací, na mnoha
místech ve městě včetně prostředků
městské hromadné dopravy se objevily
propagační plakáty, neziskovky při této
příležitosti uspořádaly nejrůznější pre-
zentační akce.

V současné době
v Ostravě aktivně
pracuje přibližně 300
neziskových organi-
zací. Právě ony, ale i
jednotlivci se sídlem
nebo působištěm
v našem městě mo-
hou využít nabídky na bezplatný zápis
a roční prezentaci v libovolné sekci in-
ternetových stránek www.sponzo-
ring.cz. Podmínkou je zaslání pod-
kladů ke zveřejnění do konce dubna na
e-mailovou adresu: redakce@sponzo-
ring.cz. Na stránkách www.vitaova.cz
je přístupná jedinečná databáze lokál-
ních finančních zdrojů, celkem 24 po-
věřených obcí poskytující dotace
v Moravskoslezském kraji. Další uži-
tečné informace jsou soustředěny na
www. neziskovky.cz.

KDE VZÍT PENÍZE?
Příjmy neziskových organizací

v současné době pocházejí především
z následujících zdrojů: granty a dotace
od státu a samosprávy, výnosy vlastní
činnosti či podnikání, výnosy z ma-
jetku a granty nadací, příjmy od jedno-
tlivců. Mnoho organizací si od vstupu
České republiky do Evropské unie sli-
buje otevření cest ke strukturálním
fondům. Dosáhnout na ně však bude
velmi obtížné.

„Evropské peníze budou poskyto-
vány ve velkých dávkách, což bude
vyžadovat značnou finanční spolu-
účast ze strany neziskovek. Takže, než
daný projekt skončí, musí mít k dispo-
zici 30 - 50 % nákladů, a to může být
pro některé organizace příliš velké
sousto. Celou částku z evropského
fondu navíc musí do detailu vyúčtovat.
Neziskovky tedy budou potřebovat
opravdu dobré finanční a administra-

tivní zázemí. Další možností je koope-
race na projektu silnějšího partnera,
spojení několika neziskovek na spo-
lečném projektu a především rovno-
cenná spolupráce státních institucí,
soukromých firem a neziskového sek-
toru. Nadějí je také přijetí zákona o da-
ňových asignacích v horizontu dvou
let. Každý člověk pak bude moci ur-
čité procento ze svých daní převést
přímo konkrétní neziskové organizaci.
Proto je potřeba dávat o své činnosti
vědět,“ konstatuje Zdeněk Jakubka
z občanského sdružení Vita a dodává:
„Musíme věřit, že se zlepší ekono-
mická situace naší země, stav veřej-
ných rozpočtů a s tím také vzroste fi-
lantropický aspekt podnikání. Úspěšní
bohatí lidé pak třeba začnou část svého
zisku dávat na dobrou věc.“

Nároky na neziskovky zkrátka po-
rostou, což se pravděpodobně projeví
ve snížení jejich počtu. Důležité je,
aby si zachovaly své poslání a naučily
se efektivně nakládat se získanými
prostředky.

JAK NA TO?
Pracovité a prospěšné organizace

mnohdy neumějí komunikovat s veřej-
ností a s veřejnou správou, prezentovat

svou činnost, ne-
vědí, jak napsat
grant či vyúčtovat
přidělené finanční
prostředky. Zby-
tečně si tak kom-
plikují už tak ne-
lehký život ne-
ziskovek. Úspěš-

nost při získávání peněz z výběrových
finančních zdrojů totiž často bývá zá-
sadní pro jejich další existenci.

Vzdělávání nestátních neziskových
organizací se už více než šest let vě-
nuje Centrum pro komunitní práci
Moravskoslezsko (CpKPM). „Při spo-
lečných setkáních jsme si uvědomili,
že je to právě kontinuální vzdělávání,
které představitelé neziskových orga-
nizací, ale i jejich pracovníci a dobro-
volníci potřebují. Už v roce 1996 jsme
začali pořádat sérii školení o možnos-
tech čerpání finančních prostředků
z předvstupních a strukturálních fondů
EU. Velký úspěch měl rovněž náš
vzdělávací projekt Integra. V jeho
rámci se stovka maminek na mateřské
dovolené a dlouhodobě nezaměstna-
ných zdarma učí cizí jazyky, pracovat
s počítačem, ale i základy účetnictví,“
konstatuje Dana Diváková z CpKPM.
V loňském roce se CpKPM podařilo
získat grant z Nadace rozvoje občan-
ské společnosti, díky němuž a podpoře
odboru školství krajského úřadu dosud
proškolili dvě stovky pracovníků ne-
ziskového sektoru. Velký zájem je ne-
jen o kurzy práce s počítačem, ale pře-
devším o kurzy získávání finančních
prostředků - samofinancování, dárcov-
ství a sponzorství. Například 22. 4.
CpKP pořádá pro neziskové organi-
zace vzdělávací akci s názvem Prosa-
zování zájmů a 24. 4. Word pro pokro-
čilé. Bližší informace zájemci získají
na e-mailu: ostrava@cpkp.cz.
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Tradičním  příkladem spolupráce
města, nestátních neziskových

organizací, škol, jednotlivců i firem
je celosvětový Den Země 22. dubna.
Odbor životního prostředí magist-
rátu je letos opět koordinátorem
akcí, které se při této příležitosti
v našem městě uskuteční. Konání
některých z nich bylo navíc podpo-
řeno z Ekologického fondu města
Ostravy celkovou částkou 370 300
Kč. Od roku 1999 do roku 2002 bylo
mezi 86 pořadatelů rozděleno cel-
kem 673 767 Kč na 250 akcí.

Předmětem oslav je v tomto pří-
padě něco stálého a neměnného -
Země, které vděčíme za svou exi-
stenci. Ačkoliv, stálého a neměn-
ného? Kdepak. Vždyť to byly právě
nevratné, lidmi způsobené změny,
které daly svátku Země v roce 1970
v USA vzniknout. Američtí studenti
se tehdy snažili prosadit přijetí no-
vých ekologických zákonů a zvýšení

státního rozpočtu na ochranu život-
ního prostředí. Postupně se připojo-
valy další státy a lidé po celém světě.
Bývalé Československo se v roce
1991 stalo 131. zemí. Když má ně-
kdo svátek, jdeme jej navštívit a ně-
čím ho potěšíme. Pojďme tedy ven a
udělejme naší oslavenkyni Zemi ra-
dost. Kam to bude a co uděláte, je jen
na vás. 

Kompletní program letošních
oslav Dne Země je zveřejněn na in-
ternetových stránkách města Os-
travy: www.mmo.cz. Podrobnější
informace podá K. Konečná z od-
boru životního prostředí. Z bohaté
nabídky vybíráme alespoň 1. Den
Země v Porubě, který se uskuteční
23. dubna od 9 do 17 hodin na
Hlavní třídě a rozsáhlou akci Den
Země v Ostravě 25. dubna. Od 9 do
22 hodin se Dům kultury města Os-
travy (dříve DK Vítkovice) i jeho
okolí zaplní prezentacemi činností
nejrůznějších organizací a firem,
které se spolupodílejí na ochraně
životního prostředí. Návštěvníci se
mohou podívat, popovídat si, za-
soutěžit, poslechnout si exotickou
hudbu, zatančit, něco sami vyrobit
a především se dozvědět řadu prak-
tických informací. Kinosál domu
kultury se stane dějištěm Ozvěn
Ekofilmu Ostrava - přehlídky vítěz-
ných snímků 28. ročníku Meziná-
rodního filmového festivalu o ži-
votním prostředí, přírodním a
kulturním dědictví. Na všechny
projekce, které se budou konat 23.
až 25. dubna od 8 do 18 hodin, je
vstup zdarma. (LO)

V¯STAVA FOTOGRAFIÍ. Do 15. dubna zaplnily vstupní halu Nové radnice
nejzdařilejší snímky mezinárodní fotografické soutěže Sigmund Freud -
včera, dnes, zítra. Prvního ročníku se zúčastnilo téměř 300 převážně mla-
dých autorů z celé republiky. Ve spolupráci s dalšími subjekty soutěž vy-
hlásila Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace,
která si klade za cíl propagovat osobnost a dílo slavného psychoanaly-
tika. Další aktivitou je 7. ročník výtvarné soutěže na téma Můj sen pro
děti a mladé lidi od 3 do 26 let. Obrázky je možné zasílat do 
5. května na adresu pořadatele: Společnost S. Freuda, Sládkova 1447,
742 58 Příbor.  

Neziskové organizace jsou
organizace, které nevytváří
zisk k přerozdělení mezi své
vlastníky, správce nebo zakla-
datele. Eventuální zisk musí
vložit zpět k rozvoji organi-
zace a plnění jejích cílů.

Jak by se vám líbil svût bez neziskov˘ch organizací?
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TOULKY OSTRAVOU. Základní škola v Ostrčilově ulici uspořádala 
3. ročník výtvarné soutěže Ostrava dnes a zítra na téma Toulky Os-
travou. Žáci 5. až 9. ročníků a školních družin tří základních škol se
zapojili do soutěže jednotlivců a následných tvůrčích výtvarných dílen.
Těch se 2. dubna zúčastnily pětičlenné soutěžní týmy, které plnily tři
náročné úkoly v oblasti malby, plastiky a malby na hedvábí. Cílem
soutěže je motivovat děti k vědomému poznávání současné tváře
města, ve kterém žijí, naučit je používat různorodé umělecké vyjadřo-
vací prostředky. Výsledky práce mladých autorů jsou k vidění v pro-
storách školy až do konce května. (l)

PRESTIÎNÍ JAZYKOVÉ ZKOU·KY. Britské centrum v Knihovně
města Ostravy (KMO) se 25. března stalo dějištěm setkání  ře-
ditele British Council a zároveň kulturního rady britského vel-
vyslanectví Paula Dohertyho, ředitelky Britské rady v Praze
paní Aleny Boroňové a ředitelky KMO Miroslavy Sabelové. Cí-
lem návštěvy byl podpis dodatku ke smlouvě, kterým bylo os-
travské Britské centrum ustanoveno regionálním administráto-
rem Cambridgeských zkoušek. Stalo se tak jediným zařízením
v Moravskoslezském kraji, které má oprávnění poskytovat in-
formace, přihlášky, zkušební testy a především zajišťovat  jarní
i podzimní termíny mezinárodně uznávaných jazykových zkou-
šek.  Britské centrum sídlí v knihovně v pasáži u Mostu M. Sý-
kory od loňského března. Studenti, pedagogové a další zájemci
o anglický jazyk tady mají k dispozici více než sedm tisíc učeb-
nic  a výukových materiálů, patnáct set audiokazet, tři sta 
videokazet a dalších pomůcek. (l)

Konzervatofi pfiijímá studenty
Ostravská Lidová konzervatoř byla

založena v roce 1957 a dnes sídlí v re-
konstruované historické budově na
náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze.
Od roku 1991 je samostatnou příspěv-
kovou organizací města.  

V současné době nabízí  pět hlav-
ních studijních oborů: hudební, vý-
tvarný, dramatický, taneční, výtvarná
fotografie a video. Základní nabídka
se přizpůsobuje aktuální poptávce a
zájmu. K nejžádanějším patří  Ateliér
textil, oděv a výtvarnictví a Výtvarná
fotografie, velmi atraktivní je také
projekt Technika mluveného projevu,
komunikace pro moderátory a podni-
katele. Školné činí maximálně 550 Kč
měsíčně. Noví zájemci o studium se
mohou hlásit až do 10. května.

„Studium je zpravidla dálkové,
takže žáci docházejí jedenkrát týdně na
konzultační hodiny, každý semestr je
zakončen zkouškou. Délka studia je
různá, nejdelší jsou čtyřleté hudební a
tříleté dramatické obory. Součástí na-
bídky jsou také obory přístupné dětem,
což je  výuka hry na  klavír, kytaru a
housle a především dětská taneční
škola s navazujícím folklorním soubo-
rem Hlubinka. Kromě řádného cyklic-
kého studia pořádáme také oblíbené ví-
kendové kurzy Režie a Dramatické

výchovy pro učitele mateřských, zá-
kladních a základních uměleckých
škol,“ vysvětluje ředitel zařízení 
Oldřich Korpas. Při Lidové konzerva-
toři působí také jedinečná Múzická
škola v Mariánských Horách, která
otevírá cestu k umění lidem zdravým i
zdravotně postiženým v téměř čtyřiceti
estetických a terapeutických oborech. 

Konzervatoř se může pochlubit  řa-
dou úspěšných a známých absolventů,
ke kterým patří například  mladý ta-
lentovaný varhaník Marek Gajda, zpě-
vačka Heidy Janků, moderátorka a
zpěvačka Martina Kociánová, operní
pěvec Jiří Halama. Mnoho talentů je
určitě i mezi současnými 775 poslu-
chači. „Jsme otevření všem zájem-
cům. Hlásí se k nám podnikatelé, ne-
zaměstnaní, maminky na mateřské.
Do lavic usedají mladí lidé  i zralí pa-
desátníci.  Startovní čáru má každý
z nich jinde. Někteří k nám přicházejí
už se zkušenostmi v daném oboru, jiní
jsou zatím jen nadšení laici. Stává se,
že lidé, kteří se dlouhá léta živí určitou
profesí, až u  nás zjistí, že je vlastně
mnohem více uspokojuje realizace
v některé z uměleckých sfér,“ říká
Oldřich Korpas. 

Bližší informace o studiu zájemci
získají na tel. č. 596 136 805. (LO)

Oáza pomáhá
Oáza - Kofoedova škola v Ostravě

nabízí pomoc nezaměstnaným, senio-
rům, invalidním důchodcům, matkám
na mateřské dovolené... jednoduše li-
dem bez práce, kteří se nechtějí vzdát.
Zájemci mohou získat nové znalosti a
dovednosti nebo rozšířit ty stávající
v kurzech s názvem Práce na PC, Ang-
ličtina, Autoškolka, Tvůrčí dílna. Další
možností je získat např. volné vstu-
penky do kina či na bazén v programu
Za hodinu práce hodinu zábavy nebo
využít vzájemné pomoci a nových in-
formací pro hledání zaměstnání v tzv.
Skupině.

Kofoedova škola už 75 let úspěšně
pomáhá lidem bez práce v Kodani. Os-
trava se stala prvním městem v České
republice, kde jsou aplikovány metody
této instituce. Oáza je jedním ze středi-
sek Slezské diakonie, neziskové orga-
nizace pro křesťanskou sociální práci.
Všechny služby poskytuje zdarma.
Sídlí v budově bývalé oční školy, Rol-
nická ul. 55, Ostrava - Nová Ves. Noví
studenti jsou přijímáni každý pracovní
den kromě středy od 8 do 10 hod. Od
prosince loňského roku, kdy škola za-
čala fungovat, jich tady přijali více než
sto. „Konkrétní kurzy vybíráme spo-
lečně s novým klientem, může se za-
psat i do několika současně. Jedno-
značně největší zájem je o kurz Práce
na PC. První zkušenosti z činnosti Ko-
foedovy školy v našich podmínkách
jsou velmi dobré, a to i přesto, že máme
trochu odlišnou legislativu i způsob ži-
vota  než Dánové,“ konstatovala so-
ciální pracovnice Helena Mrázková.

Další informace jsou k dipozici 
na  telefonním čísle: 596 617 581 nebo
e-mail: oaza@slezskadiakonie.cz. (o)

Festival dokumentÛ
Jeden svût

Regionální část 5. ročníku mezi-
národního festivalu dokumentárních
filmů Jeden svět, který pořádá spo-
lečnost Člověk v tísni  při České te-
levizi, se bude v Ostravě konat od
22. do 28. dubna. 

Festival se stal za pět let své exi-
stence jednou z největších a nejdůle-
žitějších přehlídek dokumentárních
filmů s tematikou lidských práv  v
Evropě. Pravidelně se jej účastní
tvůrci z celého světa a neotřelým
uměleckým přístupem přinášejí svě-
dectví o kontroverzních tématech a
síle obyčejných lidí, kteří čelí násilí,
represím, nespravedlnosti. Regio-
nální část již třetím rokem  připra-
vuje Sdružení Telepace a Diecézní
charita ostravsko-opavská a je reali-
zována za finanční podpory statutár-
ního města Ostravy.

Hlavními tématy letošního roč-
níku jsou migrace, její příčiny a ná-
sledky a otázka ženských práv. Další
filmy vypovídají o bolestivých je-
vech současného světa, jakými jsou
občanské války, terorismus, nábo-
ženský a ideologický fanatismus, do-
pady globální ekonomiky, život
v izolaci a na okraji společnosti. 

Festival Jeden svět bude již tra-
dičně provázet řada akcí včetně kon-
certů, fotografických výstav, debat
nebo etnovečerů v nejrůznějších os-
travských kinech a klubech. Kom-
pletní informace o programu jsou
dostupné na tel. č.: 596 125 881, 
e-mail: sdruzeni@telepace.cz. (o)



ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. BRIT má sedm let a do útulku jej strážníci přivezli v lednu rovnou

z rušné ulice, kde volně pobíhal. Brit je mírumilovný a poslušný dobr-
man, kterého jen máloco vyprovokuje ke štěkání. Nový majitel by
proto měl počítat s tím, že si z útulku domů přivede spíše rodinného
mazlíčka než  neohroženého hlídače.

2. AGÁTA je čtyřletá fena afgánského chrta, která potřebuje hodně
pohybu a společnost lidí. Samotu špatně snáší. Pracovnice útulku upo-
zorňují, že Agáta je sice hodná a klidná, ale  k povaze této rasy patří
náladovost, takže ji nedoporučují  rodinám s malými dětmi nebo ji-
nými psy.

3. HOPSÍK je roční kříženec malého vzrůstu. Své jméno si vysloužil
za obdivuhodnou schopnost překonat ploty, zdi či jiné překážky jaké-
koli velikosti. Vhodnější než volný výběh na zahradě by pro něj byl
spíše nový domov v bytě  u hodných lidí, kteří si získají Hopsíkovu dů-
věru, takže už nebude mít důvod utíkat a toulat se.

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice
Telefon: 596 967 288
Otevřeno: úterý – neděle 10–15 hodin
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Pracovníci útulku pro psy v Os-
travě-Třebovicích se kromě každo-
denní náročné práce se zvířaty  vě-
nují také osvětové činnosti.
Pravidelně sem například přicházejí
školní  exkurze. Děti si mohou pro-
hlédnout útulek a hlavně se dovědí
řadu  důležitých informací včetně
té,  jak předejít napadení  psem,
eventuálně jak se bránit. Podle ve-
doucí Zuzany Panuškové platí
hlavní zásada - nesahat na cizí psy a
nemůžete-li odolat, vždy se nejprve
zeptejte majitele. „Ne každý pes je
rád, že na něj sahá neznámý člověk
a má tendenci se bránit. Do jisté
míry můžeme jeho reakci přirovnat
k té lidské v obdobné situaci. Vět-
šina z nás by se přinejmenším
slovně ohradila. Pro psy je naprosto

přirozené zavrčení, vycenění zubů,
případně kousnutí. Je to jejich způ-
sob vyjádření negativních pocitů.
Dobře vychovaný pes nikdy bezdů-
vodně nezaútočí. Majitelem zane-
dbaný nebo nesprávně vedený pes
může být například  příliš domi-
nantní nebo mít určité psychické
poruchy. V žádném případě bych
proto nedávala vinu jenom zvířeti,“
říká Z. Panušková.

Údaj ze statistiky  dokládá příz-
nivý vývoj v této oblasti. V roce
2002 zasahovali strážníci úseku od-
chytu Městské policie Ostrava cel-
kem v 7 případech, kdy došlo k po-
kousání nebo poranění  občanů
toulavým psem. V roce 2001 to bylo
12 případů a v roce 2000 ještě o šest
více. (O)

Pozor na injekãní stfiíkaãky
Problematika drogové závislosti

se všemi důsledky a průvodními jevy
se v posledních letech skloňuje ve
všech pádech. Často však bývá opo-
míjen jeden z negativních jevů, který
s drogami souvisí a znepříjemňuje
život obyvatelům města. Jde o pou-
žité injekční stříkačky pohozené na
veřejně přístupných prostranstvích,
jako jsou např. městské parky, za-
stávky MHD nebo odlehlá místa,
ojediněle také v blízkosti škol či dět-
ských hřišť.

V Ostravě tento problém od  čer-
vence loňského roku řeší technický
oddíl městské policie. Do března le-
tošního roku bylo nalezeno celkem
126  pohozených stříkaček s jehlami.
Strážníci zařazení k této složce jsou
odborně vyškoleni. „Při manipulaci

s tímto toxickým materiálem je nutné
dodržovat bezpečnostní zásady, které
zabrání poranění. Proto prosíme ob-
čany, kteří si všimnou pohozené stří-
kačky, aby neprodleně zavolali na tís-
ňovou linku 156 městské policie a
jejich odstranění přenechali strážní-
kům. Ti použité stříkačky a jehly se-
berou do speciálního kontejneru a za-
jistí bezpečnou likvidaci. Městská
policie v součinnosti s Policií ČR ná-
sledně přijme další bezpečnostně-pre-
ventivní opatření. Pokud se stříkačky
vyskytnou v blízkosti školy, městská
policie její vedení na tento problém
upozorní, popřípadě domluví besedu
se strážnicemi specializovaného od-
dílu prevence a dohledu,“ vysvětlila
Zuzana Larišová z úseku informací
městské policie. (l)

Nesahejte na cizí psy

■ OK Club Renarkon v Přívoze
nabízí mladým lidem možnost aktiv-
ního prožití volného času. První den
velikonočních prázdnin 17. 4. od 10
hod. je naplánován  výlet do Hornic-
kého muzea v Petřkovicích,  25. 4. je
na programu společná hra bowlingu.
Zájemci o účast na první akci se
musí přihlásit do 15. 4, v případě
druhé akce do 22. 4. na tel. č. 
596 612 529 nebo e-mailu:
OK.Club@seznam.cz.   Každé úterý
až do konce června se v klubu od 18
hodin konají lekce  kurzu břišního
tance pro mladé.

■ Komorní scéna Aréna ve spolu-
práci s agenturou Musia slibuje mi-
lovníkům umění mimořádný kulturní
zážitek.  Dne 9. 5.  v 19.00 hodin v
Evangelickém kostele uvede pořad s
názvem Jan Tříska recituje Máj K.
H. Máchy. Koncert v režii Jana Ka-
čera a s klavírním doprovodem Jana
Jiraského se uskuteční pouze ve čty-
řech městech republiky, kromě Os-
travy také v  Brně, Olomouci a Plzni.
Vstupenky jsou k dostání v předpro-
deji v Městském informačním centru 
Ostrava, knihkupectví Artforum a
pokladně Komorní scény Aréna.

■ Dům s pečovatelskou službou
Astra v ulici I. Sekaniny 1812 v Po-
rubě pořádá řadu akcí nejen pro své
klienty, ale i pro zájemce z řad veřej-

nosti. Od 14. do 18. 4. tady žáci
Středního odborného učiliště zahrad-
nického pořádají oblíbenou veliko-
noční prodejní výstavu. 16. 4. od 17
hodin je na programu koncert stu-
dentů Janáčkovy konzervatoře Os-
trava, 13. 5. také od 17 hodin zazpívá
Ženský pěvecký sbor z Ostravy-Svi-
nova spolu s pěveckým sborem stu-
dentů porubského gymnázia O. Hav-
lové. Především ženám je určena
módní přehlídka 20. 5. od 17 hod.

■ Cyklistický klub AC Poruba or-
ganizuje seriál dálkových jízd Bes-
kydské vrcholy 2003. Cílem není
soutěžení o umístění a zisk bodů, ale
pouze absolvování jednotlivých tratí
turistickým nebo sportovním tempem
ve společnosti podobně zaměřených
lidí - přátel cyklistiky všech věko-
vých kategorií. Tratě jsou vedeny po
méně frekventovaných silnicích, je-
jich zdolání není časově limitováno a
na startu není vybírán žádný účast-
nický poplatek. První z akcí se usku-
teční 3. 5. a povede na Ondřejník.
Sraz účastníků je v 9 hod. na křižo-
vatce u autosalonu Citröen v Os-
travě-Staré Bělé.

■ Klub českých turistů VOKD
v Porubě zve všechny zájemce na
Marathon osvobození 1. 5. Připra-
veny jsou trasy pro pěší  v délce 11,
22 a 42 km, pro cyklisty od 30 do
100 km. Start je na tramvajové
smyčce ve Vřesinské ulici od 7 do 10

hod. Odměnou účastníkům bude di-
plom, razítka, odznaky VOKD a pře-
devším krásný pocit z procházky
jarní přírodou.

■ Ostravský odbor Zeměpisného
sdružení 19. 4. pořádá šestikilomet-
rovou velikonoční vycházku z Anto-
šovic do Petřkovic. Sraz účastníků je
ve 14.20 hod. na zastávce autobusu
č. 52 poblíž bývalého kina Svoboda
v Přívoze.

■ Ostravské Územní odborné pra-
coviště Národního památkového
ústavu zve  k návštěvě  Dolu Michal
v Michálkovicích. V rámci Dne pa-

mátek a sídel od 18. do 20. 4. od 9 do
16 hodin bude celá expozice pří-
stupná zdarma. V sobotu 19. 4. bude
zajištěna  doprava z Náměstí repub-
liky do  Michálkovic historickými
autobusy DPMO.

■ Svaz vodáků Moravy a Slezska
koncem března zahájil  sezonu tra-
dičním otevíráním vody. Vhodné
podmínky ostravští vodáci nakonec
našli na řece Odře pod Maria Skálou
v Heřmanicích u Oder. Na první le-
tošní setkání  přijelo více  než osm-
desát příznivců tohoto atraktivního
sportu.

❏ Ve zkratce
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
PODMÍNKY VYDÁNÍ

¤IDIâSKÉHO PRÒKAZU
■ Kdo vydává řidičský průkaz?
Magistrát města Ostravy (MMO),

odbor dopravy, oddělení dopravně
správních činností, úsek evidence ři-
dičských průkazů, ul. Výstavní č.
55, Ostrava-Vítkovice.

■ Co musí žádost obsahovat?
Na předepsaný formulář vypíše

žadatel veškeré informace týkající
se změny, kterou požaduje. To zna-
mená - informace o své osobě a uve-
dení změny. Jde např. o výměnu ři-
dičského průkazu za poškozený,
odcizený, ztracený, o změnu byd-
liště, dopsání titulu, o omezení ze
zdravotních důvodů apod.

V žádosti o řidičské oprávnění
musí být uvedeno :
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa trvalého pobytu,
c) datum a místo narození a rodné

číslo,
d) skupina nebo podskupina řidič-

ského oprávnění.

■ Jaký je postup vyzvednutí ři-
dičského průkazu po závěrečných
zkouškách v autoškole?

Po úspěšném provedení zkoušky
k získání řidičského oprávnění Ma-
gistrát města Ostravy potvrdí prav-
divost zápisů v záznamu o zkoušce
na druhé straně žádosti svým úřed-
ním razítkem (vedle razítka zkušeb-
ního komisaře v dolní straně žádos-
ti) a podpisem oprávněného pracov-
níka úřadu (vedoucího referátu nebo
jím pověřeného zástupce).

Pokud má žadatel o řidičské
oprávnění trvalý pobyt v územním
obvodu MMO, u něhož prováděl
zkoušku k získání řidičského opráv-
nění, okresní úřad pořídí jednu kopii
žádosti žadatele o řidič. oprávnění.
Originál žádosti předá žadateli a ko-
pii žádosti založí do spisu řidiče.

V případě, že žadatel o řidič.
oprávnění nemá místo trvalého po-
bytu v územním obvodu MMO, u
něhož prováděl zkoušku k získání ři-
dič. oprávnění, MMO pořídí dvě ko-
pie žádosti žadatele o řidičské
oprávnění. Originál žádosti předá
žadateli o řidič. oprávnění a jednu
kopii zašle příslušnému okresnímu
úřadu podle místa trvalého pobytu
žadatele. Obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností, který obdrží takto
zaslané dokumenty, tyto založí do
spisu řidiče.

Při příchodu žadatele o řidičské
oprávnění na okresní úřad se pro-
vede kontrola originálu žádosti s ko-
pií a řidičský průkaz je neprodleně
vydán.

■ Co je třeba k žádosti přiložit?
K žádosti o vydání řidičského

průkazu po provedené zkoušce v au-
toškole musí být přiložen:

a) občanský průkaz nebo jej nahra-
zující doklad, cizinci musí předlo-
žit povolení k pobytu,

b) fotografie 3,5 x 4,5 cm, snímek
zobrazuje žadatele v předním čel-
ném pohledu s výškou obličejové
části hlavy od očí k bradě mini-
málně 13 mm, a to v občanském
oděvu bez brýlí s tmavými skly a
bez pokrývky hlavy.
Pokud žadatel absolvoval zkoušky

mimo Ostravu, k žádosti o vydání ři-
dičského průkazu doloží originál žá-
dosti o řidičské oprávnění.

■ Výpis z evidenční karty ři-
diče:
a) občanský průkaz
b) řidičský průkaz
c) správní poplatek činí 50 nebo 100

korun
d) žadatel se musí dostavit osobně

nebo tento výpis může být vyho-

toven jiné osobě, která se prokáže
ověřenou plnou mocí.

■ Profesní osvědčení:
a) občanský průkaz nebo jej nahra-

zující doklad, cizinci musí předlo-
žit povolení k pobytu,

b) řidičský průkaz,
c) 1x fotografie 3,5 x 4,5 cm, přímý

čelní pohled,
d) poplatek činí 200 Kč,
e) je třeba uvést název autoškoly, ve

které bylo provedeno přezkou-
šení,

f) datum přezkoušení.

■ Kolik řidič zaplatí za prove-
dené úkony?
• Vydání řidičského průkazu po

ukončení autoškoly 50 Kč

• Rozšíření skupiny řidič. oprávně-
ní: starý ŘP (skládací) 10 Kč

• Nový řidičský průkaz (karta) 
20 Kč

• Rozšíření skupiny řidičského
oprávnění : nový ŘP 20 Kč

• Změna bydliště, jména, zdravotní
důvody, dopsání titulu 10 Kč

• Poškození řidičského průkazu 
100 Kč

• Ztráta, odcizení řidičského prů-
kazu 100 Kč

PODMÍNKY VYDÁNÍ
MEZINÁRODNÍHO

¤IDIâSKÉHO PRÒKAZU

■ Kam má řidič podat žádost?
Žádost o vystavení mezinárod-

ního řidičského průkazu podá na

Magistrát města Ostravy, odbor do-
pravy, oddělení dopravně správních

činností, úsek evidence řidičských
průkazů, ul. Výstavní 55, Ostrava-
Vítkovice.

Žádost se podává osobně, a to pí-
semně na předtištěný formulář v bu-
dově MMO v úřední místnosti evi-
dence řidič. průkazů (kancelář č.
119).

■ Co nesmí v žádosti chybět?
Žádost obsahuje informace o ža-

dateli, tedy jméno a příjmení, datum
narození, rodné číslo, adresu trva-
lého bydliště a místo narození, dále
pak skupiny či podskupiny opráv-
nění, pro které byl řidičský průkaz
vystaven.

Dále žadatel doloží:
a) občanský průkaz nebo jej nahra-

zující doklad, cizinci musí předlo-
žit povolení k pobytu

b) řidičský průkaz
c) 1x fotografie 3,5 x 4,5 cm, přímý

čelní pohled
d) osoba starší 60 let přinese platné

potvrzení o zdravotní způsobi-
losti k řízení motorových vozidel,
které vystaví praktický lékař.

■ Kolik stojí vydání meziná-
rodního řidičského průkazu?
• Vydání nového průkazu 50 Kč
• Vydání průkazu po ukončení plat-

nosti 50 Kč
• Vystavení průkazu za ztracený

nebo odcizený 100 Kč
• Vystavení průkazu při změně 

10 Kč

■ Výměna dosavadních řidič-
ských průkazů (zákon č. 361/2000
§ 134):
1. Řidičské průkazy vydané do 30.

6. 1964 jsou jejich držitelé po-
vinni vyměnit do dvou let ode dne
nabytí účinnosti zákona (1. 1.
2001).

2. Řidičské průkazy vydané od 1. 7.
1964 do dne nabytí účinnosti zá-
kona (1. 1. 2001) jsou jejich drži-
telé povinni vyměnit do 5 let od
nabytí účinnosti zákona.

3. Řidičské průkazy podle bodů 1. a
2. pozbývají platnosti, a to uply-
nutím příslušné doby stanovené
pro jejich výměnu.

Kontakt:
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy
oddělení dopravně správních činností
Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice

vedoucí úseku: ☎ 974 728 861
registr řidičů: ☎ 974 728 864-6

Úfiední hodiny pro styk s obãany:
Pondělí 8.00-11.45 12.45-17.00
Úterý 7.30-11.15 12.15-15.30
Středa 8.00-11.45 12.45-17.00
Čtvrtek 7.30-11.15 12.15-15.30
Pátek 7.30-11.00

„Dobrý den, pane řidiči. Silniční kontrola, předložte vaše 
doklady...“



Kolem dnes již neexistující bu-
dovy v centru města jsme

prošli v minulém století určitě
mnohokrát, a přesto, když jsem se
vrátila z archivu s fotografií v ruce,
nikdo v mé blízkosti nedokázal
správně identifikovat tento dům a
už vůbec se nenašel člověk, který
by věděl, že jde o školu. Takže
lepší příklad do naší rubriky o
dávno zapomenutých objektech

města bychom možná stěží hledali.
S tím ovšem tak docela nesouhlasí
Blažena Przybylová, ředitelka Ar-
chivu města Ostravy, protože jak
říká, na území města je celá řada
jiných míst se zajímavou historií.
Ostatně, některá z nich si předsta-
víme v příštích vydáních Ostrav-
ské radnice. Dnes však společně
navštívíme zmiňovanou školu
v Kostelní ulici.  

„V druhé polovině 19. století za-
čala sílit migrační vlna příslušníků
židovského vyznání na Ostravsko.
Rodiče byli v novém prostředí rov-
něž postaveni před problém, do
které školy své děti poslat. Židov-
ská obec se nakonec v oblasti škol-
ství rozhodla jít svou vlastní cestou
a vybudovat školu, která by posky-
tovala židovským dětem vedle vy-
učovacího německého jazyka také
základní znalosti hebrejštiny a re-
spektovala by rovněž jejich nábo-
ženské vyznání a zvyky. Od zahá-
jení výuky v roce 1863 v poněkud
provizorních podmínkách proteklo
však hodně vody v Ostravici, než
škola našla své stabilní místo v
Kostelní ulici číslo 18 v Moravské
Ostravě,“ uvádí B. Przybylová
s tím, že v roce 1876, kdy se počet
žáků přehoupl přes sto, rozhodla
konečně židovská náboženská
obec o výstavbě vlastní školní bu-
dovy. Realizace však byla o něko-
lik let  odsunuta, a to z důvodu vy-
budování synagogy.

V roce 1880 se v rámci exekuč-
ního řízení naskytla možnost kou-
pit objekt v Kostelní ulici. Majitel-
kou domu se ovšem nestala
židovská náboženská obec, ale 
nemovitost zakoupili manželé
MUDr. Josef a Anna Wechsber-
govi. Josef Wechsberg, jako maji-
tel, také požádal v březnu 1880 
o vydání stavebního povolení. Vý-
stavba dvoupodlažní budovy byla

ukončena v srpnu a 6. září téhož
roku bylo získáno povolení užívání
stavby židovskou školou. Do lavic
v nové škole zasedlo kolem 160
žáků a dalších 50 až 70 dětí před-
školního věku, protože zde byla
umístěna i mateřská škola. Pro

všechny byly vyčleněny tři míst-
nosti v přízemí a čtyři v prvním
patře. V suterénu, vedle sklepů,
byly vybudovány ještě dvě míst-
nosti a kuchyň. Nezbytnou sou-
částí každého podlaží byly zděné
toalety.

„Rostoucí zájem o návštěvu ži-
dovské školy vyžadoval podstatné
rozšíření stávající budovy. Z toho
důvodu náboženská obec v roce
1896 odkoupila dům od manželů
Wechsbergových a během prázd-
nin v roce 1897 provedla nezbyt-
nou adaptaci budovy. Zvýšení 
počtu tříd, podle dokumentace
zpracované stavebním mistrem 
Ignazem Felixem bylo umožněno
nadstavbou druhého patra. Aby
škola odpovídala moderním peda-
gogickým metodám byla v rámci
rekonstrukce jedna z tříd v přízemí
upravena na tělocvičnu. I přesto
byl počet žáků ve třídách na dnešní
poměry značný, ale samozřejmě
diferencovaný podle síly jednotli-
vých ročníků,“ říká ředitelka ar-
chivu. Například v roce 1899 do 1.
chlapecké třídy chodilo 43 žáků,
do 1. třídy dívčí 26 žákyň, do 2.
třídy chlapecké 51, do dívčí 26, do
3. třídy chlapecké 49, do dívčí 32 a
do nedělené 4. třídy 62 dětí (40
chlapců, 22 dívek). 

Podle B. Przybylové byla škola
vydržována především z finanč-
ních prostředků židovské nábožen-
ské obce. Možná proto byla v mys-
lích většiny obyvatel Moravské
Ostravy vnímána především jako
škola náboženská, ale ta měla již
od roku 1884 statut školy veřejné.
„Od 20. let 20. století docházelo

k nelibosti zemské školní rady
k její postupné a velmi pozvolné
přeměně na školu s českým jazy-
kem vyučovacím. Tento proces byl
završen až v roce 1936. Z pohledu
úřadu nepřípustná dvojjazyčnost
školy, kde probíhalo vyučování
v češtině i němčině, paradoxně
oživila zájem o návštěvu této školy
v druhé polovině dvacátých let.
Posledním oficiálním dnem výuky
pro děti s Davidovou hvězdou
v této škole v Moravské Ostravě se
stal 27. červen 1941,“ připomíná
B. Przybylová.

V pozdějších letech budova
sloužila k dalšímu vzdělávání oby-
vatel Ostravy, sídlila tu jazyková
škola. Na jaře roku 1991 byl
značně zchátralý objekt v rámci
opravy ulice Pivovarské demolo-
ván. (M & B)
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Zapomenutá Ostrava: Ïidovská ‰kola
❏ Archiv mûsta Ostravy

Žáci školy v roce 1941

Dříve... ... a dnes

Hebrejská abeceda



Šestý ročník folklorního festivalu Májová Plesná začne 30. dubna odpoledne
stavěním májky a bude pokračovat od 19 hodin ve stylově vyzdobeném sále Domu
dětí a mládeže. Návštěvníkům zahraje cimbálovka a v průběhu večera je připra-
vena také ochutnávka mnoha druhů vynikajících jihomoravských vín. Ve čtvrtek
1. května dopoledne projede na vyzdobeném žebřiňáku folklorní soubor celou
Plesnou, zahraje a zatančí. Hudební odpoledne od 13 hodin zahájí dechovka.
Hlavní část festivalu začne v 15 hodin na náměstí v centru Plesné. Letos se před-
staví folklorní soubor Heleny Salichové, Technik, Kotek, Opavička, Hlubina,
kmotry festivalu jsou opět Naďa a Janek Rokytovi. Několik lidových písní zazpívá
také operní hvězda Eva Dřízgová-Jirušová.

Na setkání muzikantů, tanečníků a milovníků folkloru do Plesné v uplynulých
šesti letech zavítala řada souborů, jako Ondřejnica, Valašský vojvoda, Soláň,
Šmykňa, Vonica a další. Zlatým hřebem festivalu bývá Jarmila Šuláková a Josef
Laža, pravidelně tady vystupují také dětské soubory. Díky účasti členů krajan-
ského souboru Rybičky z chorvatské Rijeky měla celá akce v loňském roce do-
konce mezinárodní rozměr. Pozvání platí pro všechny milovníky výtečných jiho-
moravských vín a kvalitní muziky. 
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❏ Ostravská NEJ
Romeo a Julie  na ledû

Shakespearovo drama velké
lásky se hrálo na jevištích celého
světa od konce 16. století, kdy
vzniklo, nesčetněkrát. Osud dvou
mladých milenců však dosud nikdy
nebyl zpracován jako romantický
muzikál na ledě. Originalita této pů-
vodní české inscenační formy spo-
čívá v nápadu spojit v jednom pro-
jektu tanečníky, herce, zpěváky a
krasobruslaře a odehrát muzikálový
příběh současně na scéně i ledové
ploše. Autorem nového žánru je
scenárista a režisér Romea a Julie
na ledě Jindřich Šimek, který v roce
1998 přivedl na led pohádkový mu-
zikál Mrazík.

„Muzikál jsme připravovali asi
2,5 roku a výsledek určitě bude stát
za zhlédnutí. Příběh Romea a Julie
nepovažuji za příběh nešťastné
lásky, vždyť společně umírají dva
lidé, kteří se milují, zažili sílu
čistého citu. Náš muzikál končí epi-
logem, písní, která je poselstvím li-
dem o tom, že záleží jen na nich, jak
rozhodnou o svém příběhu, o po-
třebě porozumění a lásky,“ říká
Jindřich Šimek.

Romantický muzikál na ledě na-
bídne divákům všech generací půso-
bivé skladby v podání populárních
zpěváků (Lucie Bílé, Bohuše Ma-

tuše, Kamila Střihavky, Bohuše Jo-
sefa, Petra Jandy), špičkové kraso-
bruslařské výkony, velkolepé deko-
race a renesanční kostýmy s mnoha
světelnými efekty. Autorem hudby
je Boris Urbánek, texty napsal Jaro-
mír Nohavica. V rolích Romea a Ju-
lie se na ledové ploše představí
mistři světa v kategorii sportovních
dvojic manželé René Novotný a
Radka Kovaříková. Na „suché“
scéně jim budou sekundovat Jiří
Korn, Marcel Palonder, Věra Špina-
rová, Petr Kotvald a další. Oficiál-
ním partnerem celé akce je statutární
město Ostrava.

Slavnostní premiéra se bude ko-
nat 17. dubna v ostravské hale Aréna
Vítkovice. Do 20. dubna se tady
odehraje celkem sedm představení.
V září začne hlavní sezona, během
níž kromě českých a slovenských di-
váků muzikál uvidí také v Německu,
Rakousku, Itálii, Francii a dalších
evropských zemích. Vstupenky na
Romea a Julii na ledě je možné za-
koupit v Městském informačním
centru Ostrava, pokladnách haly
Aréna Vítkovice, pobočkách ces-
tovní kanceláře Čedok, Music Foru,
obchodních centrech Shopping
Park, Futurum a Tesco Třebovice. 

(LO)

·kola slaví
Gymnázium v ulici Fr. Hajdy v Hra-

bůvce se připravuje na oslavy 50. vý-
ročí existence školy. Ta byla založena
v roce 1953 jako Jedenáctiletá střední
škola v Ostravě-Vítkovicích, později
pokračovala jako Střední všeobecně
vzdělávací škola a posléze jako gym-
názium, které od roku 1974 sídlí
v Hrabůvce. 

Při této příležitosti se uskuteční ně-
kolik vzpomínkových akcí, které vyvr-
cholí 14. a 15. května 2004. Absol-
venti všech 185 tříd, bývalí peda-
gogové a zaměstnanci, kteří mohou za-
půjčit nejrůznější archiválie (např. vy-
svědčení, diplomy, fotografie, školní
časopisy, učební pomůcky) nebo chtějí
přispět do almanachu školy či pomoci
při zajištění programu a místa konání
školního plesu a akademie k 50. vý-
ročí, mohou kontaktovat organizá-
tory oslav na telefonním čísle:
596 711 829 nebo na internetové 
adrese: pinkova@g.hrabuvka.cz.

V hlavní roli
automobil

Arénu Vítkovice od 25. do 27.
dubna opět zaplní největší motoristická
výstava v regionu - Motoršou Ostrava.
Desátý ročník bude přehlídkou nejno-
vějších modelů většiny významných
automobilových značek, dalších moto-
ristických novinek a ukázkou nejoblí-
benějších doprovodných programů
všech minulých ročníků. Za uplynu-
lých devět let si výstavu prohlédlo bez-
mála 200 000 návštěvníků. V letošním
doprovodném programu najdou napří-
klad prezentační stánek městské poli-
cie, kde mohou Ostravané získat řadu
zajímavých informací, prohlédnout si
technické vybavení městské policie,
např. indikátor rychlosti a kamerový
systém, vyzkoušet rozbor maket
zbraní, střelbu na laserové střelnici a
zhlédnout krátké filmy s policejní te-
matikou. Pro děti jsou připraveny sou-
těže.

Ve dnech 24. až 27. dubna se na
Černé louce uskuteční další motoris-
tická výstava Ostravský autosalón
Vevi 2003. Nad oběma akcemi převzal
záštitu primátor města Aleš Zedník.

Pû‰í zóna
Už v roce 1967 byla v Ostravě

z rozhodnutí tehdejšího vedení města
zprovozněna první pěší zóna v repub-
lice. Její páteří se stala bývalá Gott-
waldova třída, dnes ulice 28. října. Na
svou dobu představovala pěší zóna o
rozloze 300 x 400 m v centru spíše or-
ganizační opatření - byla odvedena
doprava a ulice dostaly asfaltový po-
vrch. Později byla modernizována.
Především v 90. letech 20. století do-
staly přilehlé ulice a zejména Jirás-
kovo náměstí kvalitní žulovou
dlažbu, novou zeleň. Celková esteti-
zace neustává. Na základě  výsledků
architektonických soutěží  má novou
tvář dostat také Masarykovo náměstí
a blízký areál Karolina, kde by mělo
vzniknout nové centrum i s pokračo-
váním pěší zóny.

Setkání v zoo
Zoologická zahrada Ostrava

v březnu organizovala dvoudenní
odborné setkání pracovníků českých
a slovenských zoologických zahrad,
studentů a pedagogů několika vyso-
kých škol.

Hlavním tématem  akce byla pro-
blematika managementu v lidské
péči chovaných primátů a kočkovi-
tých šelem. Hovořilo se také o stavu
a vývoji populace rysa ostrovida a
kočky divoké na území České a Slo-
venské republiky, hodnotil se mi-
nulý a možný budoucí podíl zoolo-
gických zahrad na případných
dalších programech záchrany ohro-
žených druhů. Velký význam je
v této souvislosti přikládán spolu-
práci s chráněnými krajinnými ob-
lastmi a národními parky.

Pozvánka na folklor v Plesné 30. 4. a 1. 5. 2003


