
INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âERVEN 2003

„Nebývá zrovna obvyklé, aby na
radnici stály fronty lidí. Takový zájem
o prohlídku reprezentačních místností
jsme opravdu nečekaly,“ neskrývaly
své překvapení dvě starší dámy a trpě-
livě čekaly na průvodkyni, která za-
čala výklad informacemi z historie
největšího radničního objektu v celé
České republice. Mimochodem, bu-
dova byla zpřístupněna vůbec poprvé
veřejnosti 28. října 1930, tehdy také
byl prostor před mohutným komple-
xem pojmenován Prokešovo náměstí.

Dodnes na něj z průčelí shlížejí čtyři
bronzové sochy symbolizující hornic-
tví, obchod, vědu a hutnictví.

V průběhu 16. a 17. května 2003 si
prohlédlo obřadní síň, zasedací míst-
nost rady, velký sál, v němž jedná
městské zastupitelstvo, celkem 1 680
návštěvníků. Se všemi se v původní
funkcionalistické pracovně, kterou
zdobí dva cenné obrazy V. Špály a 
E. Fily a která ukrývá za „tajnými“
dveřmi malou umývárnu, setkal pri-
mátor Aleš Zedník. Zvláště rád přiví-

tal jednadevadesátiletou bývalou pra-
covnici sekretariátu starosty Jana Pro-
keše (ve funkci byl od roku 1918 do
1935) v doprovodu vnuka (viz foto
vlevo nahoře).

Ostravané tradičně využili mož-
nosti podívat se na město z ptačí per-
spektivy. Na radniční věž vysokou
85,6 metru vyjely stovky lidí. Hlavně
v sobotu, kdy bylo nádherné jarní po-
časí, se výtah na chvilku nezastavil.
Po oba dny poutala značnou pozor-
nost také technika Hasičského zá-

chranného sboru města Ostravy,
stánky Policie ČR a městské policie,
především pak laserová střelnice,
ukázky výcviku strážníků oddílu ope-
rativního zásahu i kynologů a jejich
psů i zajímavé soutěže.

Dobrou náladu v průběhu letošních
Dnů otevřených dveří nepřetržitě udr-
žoval bohatý program na Prokešově
náměstí. Na pódiu se střídali známí
zpěváci, hudební skupiny a folklorní
soubory. Plno bylo na obrovském pís-
kovišti i v nafukovacím hradu. (m)

Dny otevfien˘ch dvefií byly plné her a dobré nálady



2 Ostravská radnice ãerven 2003

13. května 2003
Hydraulická bariéra 

Rada města rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
provedení díla Dokumentace pro vybudování nové hydraulické ochranné ba-
riéry k zamezení šíření havarijního znečištění odpadních vod z areálu ob-
chodní společnosti TRANSKOREKTA, a to za cenu nejvýše přípustnou 100
tisíc Kč včetně DPH. Příčinou vyhlášeného havarijního stavu je kontaminace
podzemních vod a zastavení provozu stávající, dnes již zdevastované hyd-
raulické bariéry. Ta bude umístěna na pozemcích ve vlastnictví České repub-
liky a počítá se s tím, že její provoz bude zajišťovat DIAMO, státní podnik.
Dokumentaci zpracuje společnost AQ – test, spol. s r.o. Jde o obchodní spo-
lečnost s požadovanými zkušenostmi v této oblasti, která v minulosti zpraco-
vala analýzu rizik pro laguny DIAMO.

Rozpočtová opatření

■ Městský obvod Stará Bělá 2 000 000 Kč 
investiční transfer z rozpočtové rezervy na odstranění havarijního stavu
střechy ZŠ Junácká

■ Městský obvod Michálkovice (havarijní stavy) 1 670 000 Kč
investiční transfer z rozpočtové rezervy na rekonstrukci vnitřních rozvodů
MŠ Sládečkova
neinvestiční transfer z rozpočtové rezervy na opravu Kulturního domu
v Michálkovicích 860 000 Kč

■ Městský obvod Polanka nad Odrou 1 500 000 Kč
investiční transfer z rozpočtové rezervy na vybudování lávky pro pěší 
(v souvislosti s opravou mostu přes Polančici)

Železniční zastávka Ostrava – centrum
Rada města vzala na vědomí záměr Českých drah na výstavbu nové želez-

niční zastávky Ostrava – centrum včetně výstavby podchodu pro pěší pod že-
lezniční tratí a uložila vedoucím odborů financí a rozpočtu a útvaru hlavního
architekta jednat s Českými drahami o výši a podmínkách případného po-
skytnutí investiční dotace, která by umožnila realizaci tohoto záměru. České
dráhy podle dostupných informací připravují elektrifikaci tratě Ostrava 
hl. nádraží – Ostrava Kunčice s předpokládanou realizací v letech 2005 –
2006. Nová železniční zastávka bude zřízena v úseku mezi ulicemi Čes-
kobratrská a Stodolní. Po elektrizaci budou na tuto trať převedeny i některé
vlakové soupravy ze směru od Havířova. Zastávku bude podle prognóz vyu-
žívat až 1 000 cestujících za hodinu.

❏ Jednání rady mûsta
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ODPADY 21. Hotel Atom od 21. do 23. května hostil 3. ročník meziná-
rodní konference Odpady 21 s podtitulem Odpadové hospodářství
středoevropských zemí v období přípravy jejich vstupu do Evropské
unie. Hlavní organizátoři, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje a FITE, Ostrava, a. s., v rámci doprovodného programu uspořá-
dali také seminář s odborníky na odpadové hospodářství čtyř partner-
ských měst: Ostravy, Miškolce, Košic a Katowic.

Pfiebyteãné zásoby
Statutární město Ostrava infor-

muje občany i drobné podnikatele, že
má skladem z minulosti přebytečný
materiál a nářadí. Tento materiál lze
využít v oblasti drobné údržby v pro-
fesích zdravotechniky, truhlařiny, zá-
mečnictví a silnoproudé elektrotech-
niky. Přebytečný materiál je nabízen
k odkoupení v původních pořizova-

cích cenách, jeho celková cena činí
22 226 Kč.

Případné odpovědi na dotazy
nebo bližší informace poskytne pra-
covník skladu MTZ odboru tech-
nické správy majetku magistrátu
Rudolf Pivovar, tel. 596 283 198, a
to v pracovních dnech až do konce
července od 8 do 10 hod.

20. května 2003
Koridory Greenways

Rada města rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
a uzavření smlouvy na zpracování studie koridorů Greenways podél řeky
Odry a Ostravice na území města, a to zhotoviteli DHV CR spol. s r.o., za
cenu nejvýše přípustnou 99 750 Kč včetně DPH. Studie bude podkladem pro
připravovaný návrh revitalizace okolí vodních toků a další stupně projekční
přípravy cyklostezek. Studie dále stabilizuje jednotlivé cyklistické trasy
s ohledem na možnosti napojení Ostravy na mezinárodní Greenways Krakow
– Vídeň. V případě zapojení města Ostravy do projektu Greenways bude
sloužit jako podkladový materiál k žádosti o finanční dotaci.

Referenční listy
Rada města rozhodla o předání referenčních listů za realizaci významných

veřejných zakázek. Referenční listy vyjadřují spokojenost statutárního města
Ostravy jako zadavatele s odvedenou prací a pro dodavatele jsou dokladem
o jeho spolehlivosti a kvalitě odvedené práce. Předávání referenčních listů se
uskuteční 13. 6. 2003 v 10 hod. v zasedací místnosti č. 206 Nové radnice.

27. května 2003
EXPO REAL 2003 

Rada města pověřila vedoucího odboru ekonomického rozvoje jednáním
s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Os-
travy na veletrhu EXPO REAL 2003 v Mnichově ve dnech 6. – 8. 10. 2003.
EXPO REAL je mezinárodní odborný veletrh průmyslových nemovitostí
a investičních příležitostí, který se v letošním roce koná na nově vybudova-
ném výstavišti v Mnichově. O rostoucím mezinárodním zájmu o tento vele-
trh svědčí i loňská účast 14 869 odborníků a 1 188 vystavovatelů z 25 zemí.
Veletrhu se zúčastnilo 40 českých vystavovatelů na ploše 300 m2. Reálné ná-
klady bude moci město přesněji vyčíslit na základě výsledků veřejné zakázky
na zajištění výstavní plochy a jednání s možnými spoluvystavovateli. Vzhle-
dem k tomu, že ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo tento veletrh mezi
oficiální akce České republiky v zahraničí, obdrží statutární město Ostrava
dotaci na úhradu části pronájmu výstavní plochy ve výši 100 tis. Kč. 

Podpora volejbalistům a judistům

■ Rada města rozhodla na základě doporučení Komise rady města pro děti,
mládež a sport o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 tis. Kč Sdružení
amatérských volejbalistů na krytí nákladů nájemného sportovní haly v rámci
realizace 1. ročníku ostravské volejbalové ligy smíšených amatérských druž-
stev 2003 – 2004. Do soutěže je zapojeno 30 smíšených družstev. Jde o 330
sportovců, z nichž 260 spadá do kategorie do 26 let. Bude odehráno celkem
14 turnajů. 

■ Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč
Klubu JUDO Městské policie Ostrava na krytí nákladů účasti člena klubu na
Mistrovství Evropy v judo v Düsseldorfu. V Ostravě proběhlo ve dnech 5. až
6. 4. 2003 Mistrovství ČR mužů a žen v judu. Na mistrovství získala repre-
zentantka klubu Simona Swaczynová zlatou medaili a nominovala se tak na
mistrovství Evropy, které se koná ve dnech 16. – 18. 5. 2003. Komise rady
města pro děti, mládež a sport doporučila radě města poskytnutí tohoto fi-
nančního příspěvku.

Dotace z Ekologického fondu města Ostravy
Rada města rozhodla o poskytnutí neinvestičního transferu z Ekologického

fondu města Ostravy ve výši 60 tis. Kč pro městský obvod Krásné Pole na
částečné pokrytí nákladů na rekultivaci černé skládky sutí a ostatního do-
movního odpadu z šedesátých let minulého století. Městský obvod Krásné
Pole investuje v letošním roce do likvidace černé skládky 80 tis. Kč při cel-
kových nákladech 549 233 Kč.



S blížícím se Mistrovstvím světa
v ledním hokeji, které se v roce 2004
uskuteční v naší republice a kdy se
ta nesporně zajímavější část bude
odehrávat v našem městě, jsou pří-
pravy na prestižní sportovní akci v
plném proudu a všichni organizátoři
v čele s předsedou organizační ko-
mise pro světový šampionát v Os-
travě a zároveň místopředsedou ce-
lonárodního výboru Františkem Čer-
níkem jsou už teď doslova v jednom
kole.

■ Ostrava dostává skvělou
šanci, kromě toho význam konání
světového šampionátu v ledním
hokeji u nás navíc podtrhuje mi-
mořádně příznivý los.

Souhlasím, všichni už víme, kdo
bude hrát v našem městě. Zápasy ve
skupinách B a C diváci spatří v os-
travském Paláci kultury a sportu,
který projde v průběhu následující
sezony důkladnou rekonstrukcí.
Skupinu B tvoří Slovensko, Finsko,
Ukrajina a USA, do skupiny C byli
zařazeni Švédové, Rusové, Dánové
a vítěz asijské kvalifikace. Nejlepší
tři účastníci ze skupin B a C změří
stejně jako letos navzájem své síly v

osmifinálové fázi turnaje, druhou
šestičlennou skupinu utvoří trojlís-
tek celků ze skupin A a D. Atraktiv-
ního duelu Česko–Slovensko se tak
za rok fanoušci dočkají nejdříve ve
čtvrtfinále.

■ Ve kterých dnech se bude
vlastně hrát?

Od 24. dubna do 9. května 2004.

■ Máte před sebou jako šéf 
organizačního týmu několik per-
ných měsíců. Co bude nejtěžší?

V nejbližších týdnech musím dát
dohromady docela velkou skupinu
profesionálních spolupracovníků,
možná i z řad dobrovolníků, kteří
se budou podílet na úspěšné pří-
pravě šampionátu. Jejich počet by
se měl pohybovat někde na hranici
400. A protože jde o lokální záleži-
tost, nemám v žádném případě zá-
jem tahat sem někoho až z Prahy,
ale chci využít schopností a praco-
vitosti našich lidí. Mistrovství
bude probíhat na dvou stadionech
prakticky celých 24 hodin denně,

takže tam bude potřeba každé
ruky. Jak jsem říkal, hrají tu dvě
skupiny a v Paláci kultury a sportu
budou někdy i tři utkání. Zaručuji,
že se od rána do večera nezasta-
víme. Uděláme samozřejmě maxi-
mum pro to, aby organizace klapla
na výbornou.

■ V denním tisku se objevily
informace, že fanoušci budou
muset sáhnout hodně hluboko do
kapsy, protože cena vstupenek se
vyšplhá vysoko. Znáte už ceny?

Přesné informace nemám dosud
k dispozici. V Ostravě budeme mít
zřejmě vstupenky o něco levnější
než v Praze. Doufám jen, že nedo-
jde před zahájením šampionátu k
radikálnějším změnám v nepro-
spěch zdejších fanoušků. Ale ne-
bude to určitě tak hrozné. Kromě
toho, světový šampionát v ledním
hokeji se tady ještě nikdy nehrál,
snad jeden či dva zápasy, ale to
bych se musel podívat daleko do
historie. Lední hokej je národním
sportem, v předcházejících letech
jsme získali několik titulů, a fa-
noušci si takovou příležitost, jakou
mistrovství světa bezesporu je, v
žádném případě nenechají ujít. K
tomu se bude konat ještě přímo
doma. (M)
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❏ Rozhovor

Opravy ãekají nejen 
Palác kultury a sportu

Stejně jako v každé pořadatelské
zemi, tak i v České republice a v na-
šem městě zvlášť, si příprava vr-
cholné sportovní akce světového vý-
znamu vyžádá značné finanční pro-
středky.

Ze strany statutárního města jsou
vyčleněny peníze, za které má být za-
jištěna především technická úroveň
sportovních zařízení a související in-
frastruktury.

Rekonstrukce a modernizace Pa-
láce kultury a sportu Vítkovice je pro-
jekčně připravena, vybrán byl i gene-
rální dodavatel stavebních prací. Cel-
kové náklady by měly do příštího jara
dosáhnout výše asi 550 mil. korun. 

„S rekonstrukcí tohoto sportovního
zařízení bezprostředně souvisí i tech-
nická infrastruktura v jeho nejbližším
okolí. Jde o rekonstrukci parkovišť,
vybudování nových parkovacích
ploch, opravy komunikací a podobně.
V současné době vrcholí projekční
práce a celkový finanční náklad na re-
alizaci těchto akcí se blíží ke 130 mi-
lionům korun, přičemž 120 milionů je
ze státního rozpočtu, 10 milionů pak z
rozpočtu města,“ říká náměstek pri-
mátora Petr Kajnar.

Připomíná, že nedílnou součástí
přípravy MS 2004 v ledním hokeji je

i zastřešení druhé ledové plochy na
porubském zimním stadionu a rekon-
strukce ulice Porubské včetně úpravy
okolí stadionu. Na zastřešení druhé
ledové plochy je z městského rozpo-
čtu vyčleněna částka 35,9 mil. Kč
(34,6 mil. Kč je z letošního investič-
ního rozpočtu a 1,3 mil. Kč z návrhu
na finanční rozdělení výsledku hospo-
daření města za rok 2002). Na rekon-
strukci ul. Porubské a úpravy okolí
zimního stadionu je určena částka ve
výši 35,5 mil. Kč. 

„Dalšími akcemi souvisejícími s
pořádáním světového šampionátu je
zajištění městské hromadné dopravy
a zřízení tramvajové zastávky na
ulici Ruské, rekonstrukce křižovatky
Ruská – Závodní, kolejové propojení
Pavlovova – Výškovická a přístavná
kolej na ulici Palkovského, a to s cel-
kovými finančními náklady 33 mi-
lionů Kč. Ze státního rozpočtu se po-
čítá s 30 miliony, z městské po-
kladny budou uvolněny zbývající 
tři miliony,“ vysvětluje náměstek 
P. Kajnar.

Přednádražní prostor svinovského
nádraží si podle předpokladu vyžádá
dalších 252,5 mil. korun, z toho 70
mil. Kč je ze státního rozpočtu a 59,5
mil. z letošního rozpočtu města. (m)

Dějiště letošního Mistrovství
světa v hokeji - finská města Hel-
sinky a Turku se stala cílem pracovní
cesty náměstků primátora města Os-
travy Jaromíra Chalupy a Víta Rup-
richa a představitelů dalších or-
ganizací zapojených do přípravy os-
travské části příštího šampionátu.
Členové delegace se v závěru měsíce
dubna přímo na místě seznámili s
technickým a organizačním záze-
mím velké sportovní události a podí-
lem pořadatelských měst na přípravě
optimálních podmínek pro účast-
níky. Absolvovali mnoho užitečných
pracovních jednání, například s před-
sedy českého i finského hokejového

svazu, představiteli měst Helsinky a
Turku, organizačního výboru mist-
rovství světa, České centrály cestov-
ního ruchu i přijetí u velvyslankyně
ČR ve Finsku. 

Cílem zahraniční cesty bylo nejen
získávání zkušeností a praktických
poznatků, ale také propagace Os-
travy jako města, které bude stejnou
akci hostit příští rok. Tomuto účelu
ostatně slouží také nový kompaktní
disk s názvem Ostrava – město ho-
keje, který moderní multimediální
formou mapuje historii i současnost
tohoto sportu v severomoravské me-
tropoli a shrnuje rovněž zdejší turis-
tické a kulturní možnosti. (l)

Cesta za zku‰enostmi

„V Paláci kultury a sportu se budou v prÛbûhu dne hrát i tfii utkání, od rána do veãera se nezastavíme,“
fiíká pfiedseda organizaãní komise pro ‰ampionát v pfií‰tím roce Franti‰ek âerník 

V Ostravû se chystá vrcholná událost svûtového hokeje
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❏ Stfiípky

HASIâI NA VùÎI. Lidé procházející Prokešovým náměstím dopoledne
11. května mohli zhlédnout nevšední podívanou. Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje na tomto místě uspořádal soutěž Os-
travská věž 2003, kdy 60 hasičů z celé České republiky zdolávalo více
než 85 metrů vysokou věž Nové radnice. V zásahových oblecích s dý-
chacími přístroji soutěžící museli absolvovat překážkovou dráhu
a poté co nejrychleji vyběhnout přibližně 450 schodů. Loňské vítězství
časem 5 minut a jedna sekunda obhájil Leopold Hejneš z hasičské jed-
notky v Ostravě-Fifejdách.

OBRÁZKY VYNESLY PENÍZE. Ve Výtvarném centru Chagall se 
22. května konala dobročinná aukce, jejíž výtěžek byl určen Dětskému
rehabilitačnímu stacionáři při Městské nemocnici v Ostravě. Za vel-
kého zájmu návštěvníků se vydražilo všech čtyřicet dětských výtvar-
ných prací celkem za 23 tisíc korun. Zájemci si mohli zakoupit také
další půvabné předměty vyrobené malými autory, např. svíčky z pří-
rodního vosku nebo zdobené květináče. 

✔

✔

✔

„Integrovaný dopravní systém
ODIS už dávno nepatří k nezná-
mým pojmům. Od roku 1997 se po-
stupně rozšiřuje do dalších měst a
obcí Moravskoslezského kraje. S
celostátní změnou jízdního řádu od
15. června 2003 dojde k další-
mu významnému rozšíření. Do
systému přibude celkem 45 linek.
Zhruba polovinu z nich představují
linky MHD v Opavě, které provo-
zuje místní dopravní podnik, dru-
hou polovinu pak příměstské auto-
busové linky zajišťující veřejnou
dopravu ve městech a obcích zá-
padně a jihozápadně od Ostravy.
Právě ty většinou spojují tato
území s Ostravou,“ říká Aleš Stej-
skal, ředitel společnosti Koordiná-
tor ODIS s.r.o.

Přestože se jedná o linky, které
denně přepravují do Ostravy a zpět
především občany mimoostravské,
slouží i samotným obyvatelům na-
šeho města, zejména pak k rekreač-
ním účelům, ale mohou rovněž 
doplnit některá vnitroměstská spo-
jení. 

Přehled nových linek ODIS
vedených na území města 
Ostravy:

● Linka č. 282 Muglinovská – Hor-
nické muzeum – (Strahovice)

● Linka č. 286 ÚAN/Nám. Jiřího z
Poděbrad – Pustkovecká – (Hra-
dec nad Moravicí)

● Linka č. 287 ÚAN – Pustkovecká
– (Hlubočec)

● Linka č. 288 ÚAN – Pustkovecká
– (Kyjovice)

● Linka č. 630 Svinov, mosty – Vře-
sinská – (Nový Jičín)

● Linka č. 671 ÚAN/Nám. Jiřího z
Poděbrad – Janová – (Skřipov)

● Linka č. 672 Mariánské Hory – Ja-
nová – (Slatina)

● Linka č. 673 Mariánské Hory – Fa-
kultní nemocnice – (Fulnek)

● Linka č. 674 ÚAN – Fakultní ne-
mocnice – (Zbyslavice)

● Linka č. 675 NH, Zářičí – Bivo-
jova – (Bílovec,Výškovice)

● Linka č. 676 Mariánské Hory – Fa-
kultní nemocnice – (Bílovec)

● Linka č. 677 Nám. Jiřího z Podě-
brad – Fakultní nemocnice – (Stu-
dénka)

● Linka č. 678 ÚAN – Fakultní ne-
mocnice – (Odry)

● Linka č. 691 Svinov, mosty – Fa-
kultní nemocnice – (Fulnek)

Na všech těchto linkách platí v
celé trase Tarif ODIS.

Jak uvádí ředitel A. Stejskal, ces-
tující – držitelé platné dlouho-
dobé časové jízdenky s příslušnými
ostravskými zónami – mohou tyto
linky využívat s tím rozdílem, že je
nástup umožněn pouze předními
dveřmi. Řidiči je nutno se prokázat
platnou jízdenkou. Ve vozidlech to-
tiž nejsou nainstalovány označovače
jízdenek. 

„Cestující s již označenou krátko-
dobou jízdenkou, například v tram-
vaji, mohou tyto linky použít v
rámci časové, respektive zónové
platnosti jízdenky s tím, že se jí pro-
káží řidiči. Cestující, kteří zahájí ce-
stu ve vozidle některé z uvedených
linek, si u řidiče mohou zakoupit v
Tarifu ODIS krátkodobou jízdenku
bez přirážky s okamžitým zahájením
platnosti. I tato jízdenka je v rámci
časové, respektive zónové platnosti
přestupná,“ upřesňuje A. Stejskal.
Dodává, že držitelé dlouhodobých
časových jízdenek ODIS s předpla-
cenými ostravskými tarifními zó-
nami mohou využívat na území
města Ostravy od roku 2001 také že-
leznici, a to všechny vlaky s výjim-
kou vlaků Ex, EC a SC. 
● Tarifní zóna 1 platí v úseku Os-

trava hlavní nádraží – Ostrava-
Svinov a Ostrava hlavní nádraží –
Ostrava střed.

● Tarifní zóna 2 platí v úseku Os-
trava střed – Ostrava-Bartovice a
Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Bar-
tovice.

● Tarifní zóna 3 platí v úseku Os-
trava-Vítkovice – Ostrava-Svinov
a Ostrava-Vítkovice – Polanka
nad Odrou.

● Tarifní zóna 4 platí v úseku Os-
trava-Třebovice – Polanka nad
Odrou. (m)

Nové autobusové linky

Slavnostním vyhlášením vítězů na
hradě Zvíkov skončil 28. května 
7. ročník národní přehlídky propa-
gačních materiálů v cestovním ruchu
TOURPROPAG Písek 2003. 

Každoročně se na tomto festivalu
prezentují stovky publikací, map, prů-
vodců, plakátů a dalších propagač-
ních materiálů, které vydávají města,
regiony i regionální agentury. Ostrava
si v minulých letech odnesla několik
prvních cen, letos získala první místo
za kalendář města na rok 2003. 

Mimořádné pozornosti se těšila

kolekce papírových a textilních pre-
zentačních předmětů města. Ta zís-
kala zvláštní ocenění poroty. 
„Ostrava jako jedno z mála měst za-
chovává v prezentaci jednotný vizu-
ální styl, předkládané materiály jsou
na evropské úrovni, město tak může
směle vstoupit do EU“, řekl výkonný
ředitel asociace reklamních agentur
ČR a předseda hodnotící poroty v
Písku Jiří Mikeš. Stejně pochvalně se
vyjádřil o materiálech města z minu-
lých let včetně prezentačního filmu a
nových CD. (r)

Tourpropag Písek 2003

106. NAROZENINY. Nejstarší obyvatelka Ostravy Marie Borovcová 
21. května oslavila 106 let. K prvním gratulantům patřil primátor města
Ostravy Aleš Zedník v doprovodu předsedy Poradního sboru primátora
pro problematiku seniorů Hugo Přibyla. Kromě blahopřání ke krásnému
životnímu jubileu jí předali dort a kytici květin. Paní Borovcová se naro-
dila na sklonku 19. století ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, většinu života strá-
vila v sousedních Proskovicích. Vychovala tři děti a jak sama říká, vnou-
čat a pravnoučat se nemůže ani dopočítat. Stařenka nyní žije v Hrabůvce
v péči své třiašedesátileté vnučky Elišky Sucháčkové. A její recept na dlou-
hověkost? Hodně práce a střídmost v jídle.



Evropská unie poskytuje více než
320 milionů korun z programu

ISPA na projekt rozšíření kanalizač-
ního systému Ostravy. Jde o stavbu
takzvané kompletace kanalizačních
sběračů.

Slavnostní zahájení stavby, která
je součástí vůbec prvního projektu
programu ISPA – životní prostředí

v České republice, se uskutečnilo 
28. května v hotelu Atom slavnost-
ním poklepem na 70 kg vážící zá-
kladní kámen.

„Tato investice je součástí již v
lednu zahájené stavby Kolektor Cent-
rum. Cílem kompletace kanalizačních
sběračů je připravit podmínky pro od-
vádění splaškové vody od 86 500

obyvatel na Ústřední čistírnu odpad-
ních vod v Přívoze a výrazně tak při-
spět ke zlepšení životního prostředí v
Ostravě. Stavbu tvoří celkem sedm
částí, které zajišťují doplnění kanali-
začních sběračů jednotné kanalizační
sítě Ostravy tak, aby bylo možno do
ústřední čistírny odvádět odpadní
vody ze spádových oblastí Krásné

Pole, Polanka, Klimkovice, Prosko-
vice, Stará Bělá a Muglinov. Celkové
náklady překročí částku 483 milionů
Kč, přičemž Evropská unie dotuje
tuto stavbu zhruba 67 procenty,“
uvedl náměstek primátora Petr Kajnar
s tím, že jde spolu s realizací kolek-
toru v centru města o jednu z priorit
rozvoje města Ostravy. (M)
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Celková délka kanal. sběračů: 17 964 m
Přímý investor stavby: Statutární město Ostrava
Spolufinancování:  Statutární město Ostrava, Evropská

unie (fond ISPA) a Ministerstvo 
životního prostředí ČR

Generální projektant: Hutní projekt Ostrava, a. s.
Zhotovitel: Sdružení „Ostravské sběrače“ 

společností Ingstav Ostrava, a. s.,
ŽS Brno, a. s., a Subterra, a. s.

Provozovatel kanalizace: Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
Zahájení stavby: květen 2003
Předpokládané dokončení stavby: 31. 8. 2005 (nejpozději)
Předpokládané náklady: 483 198 606 Kč (bez DPH)

Členové mezire-
sortní komise pro
řešení výstupů důl-
ních plynů na po-
vrch při minister-
stvu životního pro-
středí se 15. května
sešli v prostorách
Magistrátu města
Ostravy ke společ-
nému jednání s ve-
dením města a zain-
teresovaných pod-
niků. „Fakt, že
komise zasedala
přímo v Ostravě
měl velký význam,
mohli jsme si bezprostředně vyjasnit
názory a stanoviska. Prioritně jsme
jednali o problematice monitoringu
metanu v našem městě. V součas-
né době jej provádí tři firmy - 
Diamo, s.p., odštěpný závod Odra,
Unigeo, a.s., DPB Paskov, a.s., což
trochu komplikuje jednotné vyhod-
nocování získaných údajů a jejich
předávání Centru tísňového volání.
Uzavřeli jsme proto dohodu, že v co
možná nejkratší době dojde ke sjed-
nocení pod jedním koordinátorem,“
konstatoval člen meziresortní ko-
mise, náměstek primátora Mirko 

Jašurek. Podle jeho slov byla dalším
důležitým bodem jednání aktivita
konsorcia firem pod vedením 
Diama s.p. Jde o nabídku na zpraco-
vání projektu na komplexní řešení
problematiky metanu v celé oblasti
ostravsko-karvinského revíru v
úhrnné částce zhruba 700 milionů
korun. „Náklady by měly být uhra-
zeny z peněz, které vláda uvolnila
pro severní Moravu na revitalizaci
krajiny a odstranění pozůstatků důlní
činnosti. Ovšem realizace projektu
se dá očekávat až na začátku roku
2005,“ dodal Mirko Jašurek. (o)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
vyhlašuje výběrové řízení na udělení Stipendia města Ostravy 

ve studijním roce 2003 – 2004 pro: 
■ vynikající studenty s trvalým bydlištěm na území města Ostravy, kteří

mají ukončeny alespoň tři ročníky řádného denního studia na vysoké
škole (VŠ) v ČR a jejichž studijní průměr za poslední tři ročníky ne-
přesáhl 1,2,

■ interní doktorandy a studenty zahraničních VŠ s trvalým bydlištěm na
území města, jejichž prospěchový průměr u státních závěrečných
zkoušek nepřesáhl 1,5,

■ absolventy středních uměleckých škol pokračujících bez přerušení ve
studiu na VŠ uměleckého zaměření v zahraničí a jejichž prospěchový
průměr u maturitní zkoušky nebo absolutoria nepřekročil 1,2.

U studentů s handicapem platí, že prospěchový průměr nesmí překročit
hranici 1,7. 

Termín pro podání přihlášek: 18. 7. 2003 (včetně) 
Další informace poskytne: odbor kultury a vzdělanosti magistrátu

OSTRAVA ENERGO 2003. Už podeváté se konala v našem městě energetická
konference pod názvem OSTRAVA ENERGO 2003. Efektivnost a hlavně
spolehlivost zásobování teplem i za mezních podmínek, to bylo hlavní téma
letošního setkání. Například otázky náhradních zdrojů a způsobu nouzového
zásobování bytů, nemocnic a mnoha dalších exponovaných budov teplem
patří k mimořádně aktuálním a seriózní diskuze jsou vedeny nejen mezi od-
borníky. Značný prostor na konferenci dostaly rovněž informace o návrhu
státní energetické koncepce s výhledem do roku 2030, problematice hospo-
dárného využívání tepla, a to s ohledem na legislativní a technická opatření
v našich podmínkách, o rekonstrukci panelových domů, energetických audi-
tech i o aktuálních formách podpory rozvoje bydlení. (m)

Chcete se prosadit? Investujte v Ostravû!
Minulý měsíc jsme pod tímto titul-

kem zveřejnili na str. 7 informace
včetně internetových adres pro podni-
katele, kteří mají zájem realizovat své
projekty v rozvojových územích
města, jakými jsou mošnovské letiště,
vědecko-technologický park a prů-
myslová zóna v Hrabové. Bohužel si
zařádil redakční šotek, který poněkud
zamíchal písmeny v uvedených kon-

taktech. Omlouváme se a správně
uvádíme, že informace o podmínkách
zahájení podnikání v uvedených loka-
litách a o investičních pobídkách zís-
kají zájemci na tel. č. 596 282 286
nebo je naleznou na www stránkách
odboru ekonomického rozvoje Ma-
gistrátu města Ostravy na adresách:
http://www.mmo.cz/ekonrozv a
http://www.mmo.cz/nabidka. (m)

Stavba kanalizaãních sbûraãÛ byla odstartována

Prioritou je monitoring metanu



RENTGENY POD JEDNOU ST¤ECHOU. Slavnostní otevření Radiodiagnostic-
kého pavilonu s moderním přístrojovým vybavením se uskutečnilo v Měst-
ské nemocnici Ostrava ve čtvrtek 29. května. Stavba byla zahájena v říjnu
2001. Generálním projektantem byl Hutní projekt Ostrava, a.s, zhotovitelem
Sdružení Fifejdy 2001 – UNIPS Ostrava, a.s., a Bytostav Poruba, a.s., Ná-
klady spojené s výstavbou nového pavilonu dosáhly 213 milionů Kč, nákup
zdravotní technologie přišel na dalších 252,8 milionu korun. Celkové ná-
klady činí 465,8 mil. Kč, přičemž z investičního rozpočtu města bylo uvol-
něno 400,8 mil. Kč a zbývajících 65 mil. Kč pokryly státní dotace. Přízemí
pavilonu je určeno pro ambulantní pacienty, I. patro pro hospitalizované pa-
cienty. Ve II. patře je umístěno správní zázemí oddělení (vedení, kanceláře,
inspekční pokoje, studovny, sociální zařízení apod.). Nutno připomenout, že
pavilon je bezbariérový. (m)

V polovině května se naplno roz-
běhl společný projekt OZO Os-
trava s.r.o., a Charity svatého Ale-
xandra, když byl zahájen provoz
nové chráněné dílny na rozebírání
starých televizorů a dalších spotře-
bičů. Projekt je podporován fon-
dem EQUAL, který sdružuje pro-
středky Evropské unie a minister-
stva práce a sociálních věcí. 

„Prioritní je vytvoření nových pra-
covních míst pro občany se změně-
nou pracovní schopností. Podle do-
stupných informací z úřadu práce je v
jeho evidenci asi tři tisíce lidí se zdra-
votním handicapem. Právě oni velmi
obtížně nacházejí uplatnění na trhu
práce nejen v Ostravě, ale celém regi-
onu. Každá podobná aktivita je mi-
mořádně záslužná,“ řekl při slavnost-
ním zahájení provozu dílny náměstek
primátora Jaromír Horák a ocenil ze-
jména ekologický význam této akti-
vity. 

Sedm mužů v areálu městského
podniku OZO v Kunčicích zneškod-
ňuje, respektive rozebírá televizory
jako nebezpečný odpad. Například te-
levizi vážící v průměru 24 kg roze-
bere zaměstnanec do nejmenších
částí. „Obrazovka, která váží 8,4 kilo-
gramu, je předána společnosti DA-
KOL Karviná, která provozuje linku
na zpracování a využívání obrazovek
jako druhotné suroviny. Dřevo tvoří
zhruba 8,1 kg, plast využíváme na vý-
robu náhradního paliva pro Cemen-
tárny Hranice, 4,8 kg jsou tištěné
spoje, cívka a železo. Předány jsou k
dalšímu využití stejně jako půl kila

kabeláže,“ ukončil popis činnosti ře-
ditel OZO Karel Belda s tím, že z 24
kg nebezpečného odpadu 21,8 kg (tj.
90,8 %) končí jako surovina pro další
zpracování a pouze 2,2 kg (tj. 
9,2 %) končí na skládce nikoli jako

odpad nebezpečný, ale jako běžný. Za
2 měsíce zkušebního provozu chrá-
něné dílny bylo podobným způsobem
rozebráno asi tisíc televizorů, což je
zhruba 24 tun nebezpečných odpadů.
Při stávající produkci to znamená, že
ročně může být takto využito 6 tisíc
televizorů, tj. 144 tun nebezpečných
odpadů.

„Abychom mohli tuto dílnu spo-
lečně s Charitou svatého Alexandra
zprovoznit, museli jsme nejdříve vy-
budovat systém sběru a svozu televi-
zorů do chráněné dílny. A jak má

vlastně postupovat občan, který se
chce zbavit nefunkčního nebo starého
televizoru? Především si musí uvědo-
mit, že se jedná o nebezpečný odpad,
se kterým nelze libovolně nakládat.
Může být odvezen pouze na místa k

tomu určená. Tam může občan televi-
zor odložit bezúplatně,“ vysvětlil ře-
ditel K. Belda. 

Jde o kontejnery na velkoobje-
mový odpad, které přistavuje společ-
nost OZO Ostrava, s.r.o., 2x ročně na
základě požadavků městských ob-
vodů. Dále lze využít služeb sběrných
dvorů na velkoobjemové a nebez-
pečné odpady, které jsou vybudovány
na území města a které provozuje
společnost OZO Ostrava. Bližší in-
formace jsou k dispozici na bezplatné
telefonní lince 800 159 238.

„V případě, že občané nemají mož-
nost odpady na tato místa odvézt
sami, mohou si objednat novou službu
společnosti prostřednictvím bezplatné
tel. linky 800 100 699. Na základě te-
lefonické objednávky přijedeme pro
televizor k občanovi domů a za pau-
šální poplatek na dopravu ve výši 20
Kč za jeden kus přijímač zadarmo zli-
kvidujeme,“ konstatoval Karel Belda.
Systém umožňuje, aby každý občan
měl možnost se televizoru zbavit a
aby byl nakonec demontován v chrá-
něné dílně v areálu společnosti OZO v
ulici Frýdecké, Ostrava-Kunčice.

Na otázku, jaká je perspektiva další
spolupráce společnosti OZO a Charity
svatého Alexandra, náměstek primá-
tora J. Horák řekl: „OZO Ostrava je
společnost, kterou vlastní statutární
město Ostrava. Vítáme, že má vzhle-
dem k situaci ve městě a regionu v ob-
lasti vytváření nových pracovních
míst eminentní zájem pokračovat v
podobných aktivitách, zvláště pak pro
občany se změněnou pracovní schop-
ností.“ Karel Belda dodal, že pokud
zůstane zachována podpora charity z
projektu EQUAL, bude se do bu-
doucna spolupráce ještě rozšiřovat.
„Už dnes zvažujeme rozebírání tak-
zvané bílé techniky, řezání starých ko-
berců apod. Tyto aktivity nevnímáme
jako činnosti, ve kterých chceme do-
sahovat jen zisk, ale jako činnosti, kdy
za přijatelných ekonomických podmí-
nek zpracováváme a recyklujeme ne-
bezpečné odpady a současně vytvá-
říme nová pracovní místa,“ uvedl ře-
ditel společnosti OZO. (M)
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Historické centrum každého vět-
šího města je obecně považováno za
nejcennější území. Takovýto prostor
mívá svou osobitou atmosféru,
zvláštní styl i zajímavou architekturu.
Jak tvrdí člen zastupitelstva města a
rady Moravskoslezského kraje Miro-
slav Svozil, v Ostravě to ale tak úplně
neplatí. 

„V rámci obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz se za třináct let udě-
lalo mnoho práce a naštěstí většina
lidí již zapomněla na úděsné plány z
padesátých let, podle kterých mělo
být centrum zlikvidováno a jeho oby-
vatelé přestěhováni do sídlišť na zele-
ných loukách. Nejryzejší centrum,
tedy Masarykovo náměstí a jeho nej-
bližší okolí, ale na sobě stále nese
stopy asanací z doby po 2. světové
válce a kolem roku 1968. Mnozí z
občanů si už na současný stav jakoby
zvykli, jenže většina návštěvníků Os-
travy je mírně řečeno udivena. Vy-
bourané proluky odrazují potenciální
investory, na výtvory graffiti mnozí
reagují dotazy, jak je možné, že cent-
rum třetího největšího města repub-
liky vyhlíží jako pouhá provincie.
Celkové image města vytváří a ovliv-
ňuje jeho centrum. Otázkou je, zda
vůbec existují možnosti řešení.
Žádný z projektů určitě není a nebude

jednoduchý a určitě nemůže být fi-
nancován pouze z městských peněz.
Je nezbytné využít nabídky a přede-
vším širší spolupráce s privátním sek-
torem,“ říká M. Svozil.

Pravdou zůstává, že historické
jádro města, jehož hranici tvoří Ná-
dražní třída, ulice 30. dubna, řeka 
Ostravice, třída 28. října a Smeta-
novo náměstí, nabývá stále na větší
atraktivitě. „Privátní firmy již některé
objekty v centru úspěšně adaptují. Na
některých pozemcích se chystá nová
výstavba. Jde například o bývalé
loutkové divadlo či o záměr vybudo-
vat novou jazykovou školu a po-
dobně. Zástupci města musí urych-
leně a s maximální vstřícností jednat
s vážnými soukromými zájemci o in-
vestování přímo v prostoru Masary-
kova náměstí. Pro další plochy a pro-
luky, o které není zatím zájem, je
nutno provést intenzivní marketing.
Opomenuta by neměla být ani peč-
livá příprava města a obvodu ke spo-
lufinancování vybraných investič-
ních aktivit, například obnovy byd-
lení v centru či dopravního řešení.
Cílem je vytvořit architektonicky
zdařilé centrum, v němž se návštěv-
níci města a hlavně samotní Ostra-
vané naučí znovu žít, ale i bydlet a
pracovat,“ dodává M. Svozil. (m)

Návrat do nového a modernûj‰ího centra 

Nová chránûná dílna pro lidi se zdravotními problémy



Pokud v blížícím se referendu
(13. a 14. června) řeknou občané

unii ano a v následujících měsících
schválí vstup nových členů parla-
menty patnácti členských zemí, stane
se Česko 1. května 2004 členem Ev-
ropské unie. Zajímalo nás, co si
myslí o přistoupení ČR k EU primá-
tor města Ostravy Aleš Zedník.

★ Co bude podle vás největším
vkladem České republiky?

Pořád si myslím, že ve srovnání

s ostatními přistu-
pujícími zeměmi
máme nejlepší ze-
měpisnou polohu.
Pokud budu hovo-
řit za celý přistu-
pující blok zemí,
pak s ohledem na
evropský prostor
dochází k potvr-
zení toho, že naše
část Evropy patří
neodmysli telně
k té vyspělejší
z poměrně zásad-
ních důvodů - je to
místo, kde se v no-
vodobých ději-
nách dvakrát zro-
dila válka. Proto
nechci, aby se
otázky přistoupení
do unie zúžily na
problém, jestli to
bude mít vliv na
cenu rohlíků nebo
balených koblih.
Základním aspek-
tem našeho při-
stoupení do unie je
například využít
šance a vytvořit
protiváhu obrov-
skému ekonomic-
kému potenciálu
Ameriky a Asie.

★ Je tedy důležité, abychom se
dokázali zařadit do takzvaného
velkého trhu?

Jistě, Evropská unie je projekt,
který dokáže čelit ekonomické kon-
kurenci a věřím, že Česká republika
se v něm neztratí.

★ Ale my přece stále nemáme
přesně identifikováno typicky
české odvětví.

S tím nesouhlasím. Podívejte se
jen na Ostravu a celý region. Tento

prostor byl vždy zaměřen na strojí-
renství a hutnictví. Dnes bychom
měli raději uvádět, že jde o oblast
materiálového inženýrství. Speciálně
pro náš prostor je navíc charakteris-
tická Vysoká škola báňská, která dala
Evropě - nestydím se říci - celou řadu
význačných jmen. Nazvěme to, jak
chceme, ale ona specifikace prostoru
vzniká a utváří se několik desítek let,
několik generací. Takže Ostrava zá-
klady dávno má, teď už zůstává jen
otázka, jak se dokážeme vyrovnat
s vývojem a postupem nových tech-
nologií.

★ Takže se nebojíte, že se v EU
ztratíme?

A proč? Když to celé zjednodu-
ším, tak obrovskou výhodou by
mohlo být to, že řada věcí je závislá
na penězích. Členství přinese vyšší
investice a pomůže dosáhnout na
zdroje, které budou podporovat nejen
kvalitu a schopnosti zlatých českých
ručiček, ale i zdejších mozků. Vývoj
technologií je hmatatelný. Je jasné,
že jiná situace nastane, když se roz-
jede například konkurenční soupe-
ření na trhu třeba s jogurty, ale otázky
spojené s technologickým rozvojem
a navazující podmínkou vzdělané po-
pulace považuji za obrovskou šanci
pro republiku a Ostravu pak zvlášť.

★ Jaká bude podle vás v prv-
ních letech po vstupu největší ne-
výhoda ČR?

To vyplývá ze skutečnosti, že na-
stupujeme vůbec poprvé do velké hry
a proti hodně zkušeným a znalým
hráčům, přičemž dosud jsme hráli na
malém plácku někde za domem a ně-
kdy máme o svých schopnostech ne-
přiměřeně vysoké mínění.

★ Může být nějakým způsobem
určující třeba to, že jsme osmkrát
menší než Německo?

Nemyslím si to. Určující je trh. Ale
při vší úctě, a jak mohu sám sledovat

a poznávat ostravský podnikatelský
svět, většina se na domácím trhu po-
hybuje bravurně, kdežto na meziná-
rodním poli jim schází potřebná 
jistota. Naše ekonomika je ale pře-
durčena k tomu, aby byla vyloženě
proexportní. Občas je třeba připome-
nout, že náš trh pro 10 milionů lidí
představuje totéž, co Paříž a její nej-
bližší okolí. Umíte si za těchto okol-
ností představit, že zůstaneme mimo
obrovský společný trh a budeme se
na něj těžce propracovávat přes různá
cla, omezující kvóty a podobně? Ce-
lou řadu bariér jsme překonali již
v rámci přidružení k EU a naše NE
by bylo jednoznačným krokem zpět.
Spíše než odmítání cítím u některých
lidí strach z nejistoty.

★ Neschází nám více sebevě-
domí?

Schází. Jako by nám v minulosti ta
izolace ve všech směrech vyhovo-
vala, ale pro obchod a výrobu není
prostě jiná cesta, než se z té ulity vy-
manit.

★ Poslední otázka se může jevit
jako zbytečná. Přesto, jak budete
hlasovat v referendu?

Ano. V této chvíli zůstat mimo
společenství, to nemůže nikdo myslet
vážně. Jsem přesvědčen, že lidem se
po vstupu do EU otevírají nové mož-
nosti. Problém vidím v tom, že řada
lidí si myslí totéž, ale nechává si to
pouze pro sebe. Právě proto vznikl
projekt pod názvem Ostrava říká
ANO Evropské unii. Kdo chce začít
diskutovat, měl by nejdříve vyjádřit a
hlasitě sdělit svůj názor a ne vyčká-
vat, až jak se vyjádří ostatní a teprve
poté se falešně přiklonit k většině.
Osobně jsem nikdy nebyl příznivcem
podobných způsobů, byl jsem vždy
zvyklý říci jako jeden z prvních, co si
myslím, a to i přesto, že jsem se set-
kával s nesouhlasem nebo odporem.
Vážím si těch, kteří říkají a budou ří-
kat NE a snášet argumenty. Za nej-
horší považuji to, když slyším ANO
s okamžitým dodáním ALE. 
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Ostrava fiíká ANO Evropské unii
Po vstupu do EU se lidem otevírají nové moÏnosti

Voln˘ pohyb osob. Budeme se moci volně pohybovat, usazovat
a pracovat nebo podnikat kdekoli v EU. Unie si však vymohla pro
volný pohyb pracovníků přechodné období (nejméně dvouleté). Po
tuto dobu budeme moci pracovat v zemích EU i nadále jen na základě
pracovního povolení. Některé země ale už slíbily, že tohoto omezení
vůči ČR nevyužijí. Po vstupu do EU tak budou moci Češi pracovat ve
Velké Británii, Nizozemsku, Švédsku, Dánsku a Irsku, zřejmě také
v Řecku.

Cestování. Nezbavíme se povinnosti cestovat po EU bez pasů. Němci
a Rakušané počítají s tím, že po nás budou pasy požadovat nejméně do
roku 2006. Pak bychom mohli po Evropě cestovat už jen s občanským
průkazem.

Studium. Studenti se budou moci bez omezení rozhodnout, kde bu-
dou usilovat o vysokoškolský diplom – zda to bude v Ostravě, Praze,
Londýně nebo Paříži. Studovat budou podle stanovených podmínek
dané země. Diplomy a další doklady odborné kvalifikace jsou vzájemně
uznávané ve všech státech unie.

Peníze z EU. Čistý příjem z EU (tedy rozdíl toho, co zaplatíme na
příspěvcích, a maximem peněz, které bychom mohli při splnění všech
podmínek dostat) dosáhne v prvních třech letech našeho členství asi 75
eur na osobu. ČR také bude moci čerpat peníze z evropských
strukturálních fondů či z fondu soudržnosti – z nich unie přispívá na
odvětví nebo regiony, jejichž ekonomická situace je výrazněji
nevýhodná oproti ostatním.

Peníze do EU. ČR bude po vstupu přispívat do společné evropské
kasy, ale více peněz, než vydá, bude (pokud splní všechny podmínky)
dostávat. Ten rozdíl činí v prvních 3 letech členství v unii zhruba již
zmiňovaných 75 eur na osobu.

Ceny. Ceny určitě neporostou skokem, ale pozvolna ano, zejména
u alkoholu, tabáku a telekomunikací, u nichž EU požaduje vyšší
danění. Vyšší ceny se dají očekávat také třeba u masa, naopak
u mléčných výrobků, ovoce nebo zeleniny by růst neměly, protože už
dnes jsou na úrovni EU.

Euro. Naše země se bezprostředně po vstupu stane členem hospo-
dářské a měnové unie, nicméně euro hned v oběhu nebude. Se
zavedením eura ekonomové počítají v období 2007-2012.

Co a jak se zmûní po na‰em vstupu do EU?



Dům dětí a mládeže v Ostrči-
lově ulici vyhlásil letos opět vítěze
dětských novinářských cen s ná-
zvem Novinářské ouško a Ostrav-
ský šotek. Téma, na které tento-
krát mladí autoři psali své články
do ostravských školních časopisů,
znělo: Evropa jako místo pro ko-
munikaci a výměnu informací.
Novinářské ceny vítězům předal
23. května v rámci konání Bambi-
riády primátor města A. Zedník.

UKÁZKY Z NEJLEPŠÍCH PRACÍ

Jak v Evropû vládly koãky
... Kočičí Evropa byla stejná jako

Evropa dnes, kdy ji obývají lidé.
Vlastně, abych řekl pravdu, svět ko-
ček se od dnešního světa nelišil.
Stejná města, stejné hory a řeky, je-
nom obyvateli nebyli lidé, ale
kočky. Stejně jako u lidí i u koček
hrála významnou roli barva pleti
nebo srsti. Každý stát měl své za-
stoupení v Evropské radě ...

...V jedné polovině nové Evropy
sídlily kočky, které zakazovaly ko-
munikaci mezi státy. Můžeme je na-
zvat jako HRDÉ. Ve druhé polovině
žily kočky, které podporovaly komu-
nikaci. Můžeme je nazvat jako
PŘÁTELSKÉ. Hrdé kočky začaly tr-
pět nedostatkem, protože jejich vý-
robky neměly odbyt a velice postrá-
daly zboží z jiných států. Zato
přátelské kočky žily „na vysoké
noze“. Neměly problémy s obchodo-
váním. Měly dostatek peněz, protože
své výrobky vyvážely tam, kde byl o
ně zájem. Za nějaký čas otevřely své
hranice a žily si jako v pohádce.

Jednoho dne se ale objevila ne-
známá bakterie. Onemocnělo mnoho
koček a klasické léky nezabíraly.
Epidemie už zachvátila celou Ev-
ropu. Vědci přátelských koček se
spojili a hledali nový lék. Hrdé
kočky nic takového neudělaly. 

Zákaz výměny informací platil i pro
vědce a lékaře. Na výzkum v jednot-
livých státech nebyly prostředky.

Přátelské kočky společně lék na ne-
známou nemoc objevily. Kočky se za-
čaly uzdravovat. Hrdé kočky takové
štěstí neměly. Již polovina z nich byla
mrtvá a další nakažená. Z jejich měst
se stávala města mrtvá a kočky po-
chopily, jak velkou chybu udělaly,
když zakázaly výměnu informací.
Rozhodly se požádat přátelské kočky
o lék, jako protihodnotu nabídly zbo-
ření zdi, rozdělující Evropu a otevření
svých hranic. Lék dostaly a vyléčily
se. Po zboření dělící stěny se Evropa
opět spojila. Hrdé a přátelské kočky
vytvořily společně Evropskou unii.

Moje vyprávění o kočkách skon-
čilo dobře. Žijeme v Evropě, ve 21.
století, ve světě lidí. Jaká Evropa
bude, to už záleží na nás.

Martin Fiala, 9. tř., časopis
Školák, ZŠ V. Košaře, Dubina

(Ostravský šotek - 1. místo)

Evropa, místo pro komunikaci
Evropa jako celek, skládající se

z mnoha států, ať už větších či men-

ších, se řadí mezi poměrně vyspělé
světadíly ...

... Už od pravěku přemýšlíme, jak
bychom ji zjednodušili. Vždyť i krá-
lové měli své posly. Často se však
stalo, že zprávu nedoručili včas.
Právě proto lidé hledali spolehlivější
a jednodušší způsob, jak tomu dru-
hému něco sdělit. Až jsme dospěli
k tomu, že stačí vytáhnout mobilní
telefon, zprávu napsat na klávesnici
a odeslat příslušné osobě. Živá ko-
munikace tak skoro zanikla, a to je
podle mě tragické.

Právě tato věc je často opomí-
jená a mnohdy by nám leccos uleh-
čila. Vývoj by šel rychleji kupředu,
zbytečně by neumírali lidé po ce-
lém světě. Byli bychom k sobě přá-
telštější, vážili si jeden druhého. A
proto si myslím, že kdyby se vy-
spělost posuzovala jen podle tako-
vých měřítek a vzájemná komuni-
kace byla zatlačována do pozadí,
byla by většina světadílu značně
zaostalá.

Vlaďka Černá, 9. tř., časopis
Áčko. ZŠ Chrjukinova 12, Zábřeh

(Novinářské ouško - 2. místo)
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V souvislosti se vstupem České
republiky do Evropské unie vy-
hlásil prezident referendum na
13. a 14. června 2003. Otázka, na
kterou budou občané odpovídat
v historicky prvním referen-
du zní: „Souhlasíte s tím, aby se
Česká republika stala podle
smlouvy o přistoupení České re-
publiky k Evropské unii člen-
ským státem Evropské unie?“
Naprosto stejně a trochu v před-
stihu jsme se zeptali také my
v rámci malé redakční ankety.

★ 
Miroslava Sabelová, knihovnice
ANO
A proč? Spíše než zdůvodnění

své odpovědi bych chtěla všem vá-
hajícím nabídnout fondy materiálů o
Evropské unii, které již více než dva
roky vytváříme s pomocí Euroinfo
centra v ústřední budově Knihovny
města Ostravy. Můžete v nich hledat
klady i zápory vstupu do EU a po-
tvrdit si tak své rozhodnutí.

★ 
Adolf Konečný, důchodce
ANO
Vstup do EU je jediná rozumná

cesta. Doufám, že spousta věcí u nás
dostane řád, spousta věcí se zjedno-
duší, což ocení hlavně moji vnuci.
Určitě vstoupíme do slušného spole-
čenství, ve kterém dostanou příleži-
tost schopní, vzdělaní a hlavně pra-
covití lidé. 

★ 
Lucie Kolářová, studentka
ANO
Těším se, že se budeme pohybo-

vat po celé Evropě naprosto volně,
bez pasových formalit, a že budeme
sami rozhodovat o tom, kde chceme
žít, pracovat, studovat. Možná se
jednou usadím v nějaké jiné zemi
než ve své vlasti. Moc se mi líbilo ve
španělském San Sebastianu.

★ 
Vít Ruprich, náměstek 
primátora
ANO
Souhlasím, a to jak z hlediska his-

torie, kdy jsme do Evropy patřili, tak
i z hlediska budoucnosti, kdy vstup
do EU může znamenat pro Ostravu
příležitost zvrátit současný nera-
dostný stav v oblasti ekon. rozvoje a
nezaměstnanosti. Tím, že přesta-
neme být hraničním městem, se
zvýší důležitost našeho města upro-
střed evropského dopravního kori-
doru spojujícího sever a jih Evropy,
a to může znamenat i příležitosti pro
ostravské firmy a podnikatele.

★ 
Miroslav Svozil, systémový
inženýr
ANO
ČR může v rámci EU využít čtyř

svobod, a to volného pohybu lidí,
zboží, služeb a kapitálu. K tomu
může prosazovat pevné spojení
s USA a Kanadou v rámci euroatlan-
tické civilizace.

❏ Anketa Jak vidí Evropu nnaa‰‰ee  ddûûttii

Projekt „Evropa ve škole“ je v ČR realizovaný pod patronací Rady Evropy, Evropského parlamentu, komise
ES a dalších významných mezinárodních institucí. 

Úspěšné mladé redaktorky Novinářského ouška.

PETR OLSZOWY
Střední škola uměleckých řemesel Ostrava-Zábřeh

ALEXANDRA KOLAŘÍKOVÁ
DDM, Gurtěvova 8, Ostrava-Zábřeh



PROPAGAâNÍ JÍZDA. Několikakilometrovou jízdu na kolech odstartovali
před Novou radnicí primátor města Aleš Zedník a Vít Ruprich ve středu
28. května. Akci s příznačným názvem Do Evropské unie, která prezen-
tovala netradiční formou činnost evropských center, pořádalo Regionální
evropské informační středisko při VŠ podnikání ve spolupráci s magist-
rátem a evropskými informačními středisky v Orlové a Petrovicích
u Karviné. Posledně jmenované se zároveň stalo symbolickým cílem pro-
pagační jízdy. Nejzdatnějšími cyklisty byli na celé trase členové cyklistic-
kých oddílů, ale pozadu nezůstali ani studenti a zástupci pořadatelů.
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❏ Anketa
Petr Kajnar, náměstek 
primátora
ANO
Evropa sjednocená na demokra-

tickém principu nabízí poprvé v dě-
jinách možnost stát se součástí 
společenství, aniž bychom byli utla-
čováni nebo sami utlačovali. V té
míře, v jaké ztratíme část své suve-
renity, budeme moci spoluovládat
suverenitu našich partnerů. Tento
„výměnný obchod“ dává šanci na
mír a blahobyt. Šanci, nikoli jistotu.
Avšak NE nenabízí ani tuto naději.

★ 
Martina Kročková, učitelka
ANO
Učím angličtinu a poměrně dlou-

hou dobu jsem prožila v Anglii a
Americe. Na vaši otázku musím od-
povědět jednoznačně a velmi důrazně
ANO. Už se nemohu dočkat doby,
kdy budeme moci studovat, bydlet,
žít a pracovat kdekoliv v Evropě, bez
nepříjemných selekcí a procedur na
hranicích. A budou-li mít pravdu
předpovědi pesimistů a změny nena-
stanou tak rychle, jak bych si přála,
určitě si jich naplno užijí naše děti. 

★ 
Jaromír Chalupa, náměstek 
primátora
ANO
Otevřou se větší možnosti podni-

katelům i dalším skupinám obyvatel
v přístupu k zakázkám i pracovním
příležitostem, studiu apod. Samo-
zřejmě, že bude nutné překonat nebo
se alespoň vypořádat s konkurencí,
která je dána vysokou produktivitou
práce a dravostí zahraničních spo-
lečností. Ještě ve větší míře dojde k
zavedení právních standardů do běž-
ného života. Právě jejich absence se
v současné době jeví jako překážka
pro některé investory. 

★ 
Jana Janošcová, matka 
na mateřské dovolené
ANO
Sice ještě nejsem úplně defini-

tivně rozhodnutá, stále zvažuji pro i
proti, přemítám o argumentech příz-
nivců i odpůrců našeho členství v
EU. Nicméně mám pocit, že jinudy
asi cesta nepovede.

★ 
Mirko Jašurek, náměstek 
primátora
ANO
Vstup do EU je velmi potřebný

pro další rozvoj našeho města i celé
České republiky. Jsem hluboce pře-
svědčen o prospěšnosti tohoto kroku
pro naprostou většinu obyvatel celé
Evropy.

★ 
Vojtěch Mynář, starosta
Radvanic a Bartovic
ANO
Plně s tím souhlasím, dobré zku-

šenosti jiných států jsou důkazem
správnosti tohoto kroku. Všichni
musíme zabrat, abychom v Evrop-
ské unii uspěli.

Správné odpovědi na květnové soutěžní otázky:
1. Budou po našem vstupu do EU nadále platit

stávající živnostenské listy? Odpověď zní ano, pro-
tože živnostenské listy jsou doklady vnitrostátní po-
vahy dokládající způsobilost k výkonu určité
živnosti na území České republiky. V EU platí auto-
matické nebo zjednodušené vzájemné uznávání
profesní kvalifikace.

2. Mohli by u nás, když se staneme členy EU, sou-
dit soudci z jiných členských zemí? Není to možné.
Unijní legislativa ani právní systémy jednotlivých
zemí podobné výpomoci nedovolují.

3. Budou se naše děti po vstupu do unie učit podle
jednotných školních osnov? Jednotné osnovy nebu-
dou. Představa, že všechny školy v unii budou pro-
dukovat unifikovaně vzdělané děti, je docela děsivá.

Naštěstí nic podobného nehrozí, protože žádný
předpis, který by nařizoval jednotné školní osnovy,
v EU neexistuje. Každá členská země si sama ur-
čuje, co se budou děti ve školách učit.

Hlasovalo 164 čtenářů, správně jich odpovědělo
159 a z celkového počtu došlých odpovědí souhlasilo
se vstupem České republiky do Evropské unie 83%
lidí.

Výherci:
Jana Ondráčková, Výškovická 102, Ostrava-Jih
Olga Bugajová, Havlíčkovo nám. 732, Poruba
Jan Chovan, Bémova 5, Bartovice
Vylosovaným čtenářům blahopřejeme a žádáme je,

aby nám zatelefonovali do redakce na číslo 596 282 291.
Společně si domluvíme převzetí cen.

SoutûÏ • SoutûÏ • SoutûÏ • SoutûÏ • SoutûÏ • SoutûÏ

Chcete se dovûdût
více o EU?
■ Užitečné internet. stránky
Stránky Ministerstva zahraničních
věcí ČR o EU 
http://www.euroskop.cz
Stránky Delegace Evropské komise
v ČR
http://www.evropska-unie.cz
Stránky Evropské unie 
http://europa.eu.int

■ Užitečná telefonní čísla
Bezplatná telefonní linka o EU 
Ministerstva zahraničních věcí ČR
☎ 800 200 200 (po-pá 9-20 hod.)

■ Užitečné adresy
Euro Info Centrum 
Agentura pro regionální rozvoj 
Na Jízdárně 7, Ostrava
☎ 595 691 232

Regionální evropské informační
středisko Ostrava (REIS) 
Vysoká škola podnikání, a. s.
Michálkovická 1810/181 
Slezská Ostrava
☎ 595 228 111

Marketingová laboratoř Ostrava
v čele s Jurajem Honem v závěru loň-
ského roku zpracovala sociologickou
studii Proměny struktury volného času
Ostravanů a jejich vztahu k percepci
umění. Pozoruhodnou analýzou jsme
společně listovali už v lednovém čísle
Ostravské radnice. Tentokrát jsme z je-
jího obsahu vybrali porovnání návy-
ků obyvatel třetího největšího města
v České republice a obyvatel členských
zemí Evropské unie. Statistické údaje
marketingové laboratoře jsou v tomto
případě doplněny o závěry z výzkumu
konsorcia Market and Public Opinion
Research agencies a GfK Worldwide,
publikovaných v roce 2002 na interne-
tové stránce Evropské komise. Násle-
dující přehled dokumentuje, že ve způ-
sobech, jak prožíváme své volno
v domácím prostředí, se nijak výrazně

neodlišujeme od jiných Evropanů, ales-
poň v jejich průměru.

★ Téměř všichni Evropané (97,6
procenta z nich) i Ostravané (96,7 %
z nich) nejméně jednou týdně sledují
televizi.

★ Více než dvě třetiny Evropanů a
necelé dvě třetiny (63 %) Ostravanů
sledují video nebo DVD.

★ Skoro 60 % občanů Evropské
unie poslouchá rádio každý den, mezi
Ostravany je každodenních poslu-
chačů 79,1 %.

★ Většina Evropanů (53,3 %) ne-
používá počítač, což je téměř shodné
jako u Ostravanů (56,1 %). Přitom
používání počítače doma ve volném
čase každý den deklarovalo 7,5 %
Evropanů (ale 17,1 % Ostravanů) a
17,3 % Evropanů doma počítač vyu-
žívá nejméně jednou týdně (13,8 %

Ostravanů). Určitá logická dispro-
porce zřejmě vzniká používáním po-
čítače mimo domov (pro práci či stu-
dium). Evropané ho používají
každodenně ve více než 12 % pří-
padů, zatímco Ostravanům otázka
v tomto směru položena nebyla.

★ Zhruba jeden Evropan ze tří sur-
fuje na Internetu (34,5 %), 13,5 % ně-
kolikrát za týden a dalších 8,8 %
každý den. Surfování mezi Ostravany
je ještě častější - denně se této čin-
nosti věnuje 11,1 % obyvatel. Přitom
nejméně jednou týdně pobývá na In-
ternetu 14,9 % Ostravanů.

★ Více než dvě pětiny Evropanů
(42,1 %) prohlásily, že během posled-
ních 12 měsíců nečetly žádnou knihu.
Ostravanů, kteří nečetli ani „krás-
nou“, ani odbornou literaturu je ne-
celá jedna třetina (30,6 %).

SvÛj voln˘ ãas trávíme obdobnû jako jiní Evropané
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❏ Anketa
Zbyněk Pražák, náměstek
primátora
ANO
Samozřejmě souhlasím a důvodů

je podstatně více než prostoru,
který mi můžete dát v této an-
ketě k dispozici. Rozhodně nejsme
a nikdy nebudeme tak velkým a
mocným státem, abychom dokázali
prosperovat samostatně mimo mo-
derní Evropu. Jde pochopitelně o
naši zodpovědnost vůči budoucím
generacím.

★ 
Helena Měkýšová, bankovní
úřednice
ANO
Konkrétně v oblasti bankovnictví

očekávám řadu změn příznivých
pro klienty. Je možné, že náš vstup
do unie přinese také některá ome-
zení v oblasti politické suverenity,
ale  mám pocit, že i ta v konečném
důsledku mohou být ku prospěchu
budoucnosti a rozvoje České re-
publiky.

★ 
Patrik Neuwirt, informatik
ANO
V podstatě nemám nic proti na-

šemu vstupu do unie, nakonec ne-
máme ani jinou možnost. Zůstat
vně by nám přineslo víc negativ,
než když se staneme součástí unie.

★ 
Petr Janík, kuchař
ANO
Neznám sice všechny výhody a

nevýhody vstupu, ale myslím si, že
jinou možnost vlastně ani nemáme.
Nedovedu si představit, že zůsta-
neme někde za hranicí unie hodně
daleko na východě.

★ 
Liana Janáčková, starostka
Mariánských Hor a Hulvák
ANO
Pro naši zemi není jiné řešení. Že

bych ovšem neměla obavy, že po
vstupu bude všechno tak, jak nám
to líčí současná vláda, se říci nedá.
Myslím, že prvních deset let bude
obtížných, ale musíme to překonat.
Obecně by mělo být cílem, že ti,
kteří chtějí pracovat, budou mít
dobré podmínky a nefachčenkové
nebudou zneužívat nedokonalých
zákonů.

★ 
Hana Majlingová, podnikatelka
ANO
Členství v EU přinese nám a na-

šim dětem nové příležitosti, umožní
naší zemi, která bezesporu histo-
ricky a geograficky do Evropy
patří, podílet se na rozhodování o
budoucnosti starého kontinentu.

★ 
Martin Juřica, kronikář města 
ANO
Myslím, že vstup do EU nás pře-

devším donutí definitivně vystřízli-
vět a ukáže, jak na tom skutečně
jsme.

Referendum o přistoupení České
republiky k Evropské unii vyhlásil
prezident Václav Klaus 28. dubna
v návaznosti na podepsání smlouvy
o přistoupení ČR k unii v Aténách
dne 16. dubna letošního roku. Uve-
dená smlouva je přístupná k na-
hlédnutí každému zájemci na úřa-

dech městských obvodů, které 
jsou matričními úřady, a to od 
23. května. Jsou to Moravská Os-
trava a Přívoz, Mariánské Hory a
Hulváky, Slezská Ostrava, Radva-
nice a Bartovice, Ostrava-Jih, Stará
Bělá, Vítkovice, Poruba, Svinov 
a Polanka.

■ Kdo může hlasovat?
Právo hlasovat v referendu má

každý občan  České republiky starší
18 let, který alespoň 14. června 2003
dosáhne věku 18 let.

■ Kdo nemůže hlasovat?
Překážkou ve výkonu práva hla-

sovat v referendu je zbavení způso-
bilosti k právním úkonům, zvlášt-
ním zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu a služba vojáka z povo-
lání v zahraničí, jestliže povaha vy-
konávané služby nebo místo jejího
výkonu jim neumožňuje hlasovat.

■ Může hlasovat český občan
trvale žijící v zahraničí?

Občan žijící v zahraničí měl mož-
nost požádat o vydání hlasovacího
průkazu zastupitelský úřad ČR pří-
slušný podle místa svého bydliště.
S tímto průkazem pak může hlaso-
vat v kterémkoli volebním okrsku
v České republice. V zahraničí není
možné hlasovat, a to ani na zastupi-
telských úřadech. 

■ Kde se bude hlasovat?
Adresy místností pro hlasování

jsou od 29. května vyvěšeny na
úředních deskách úřadů městských
obvodů a v jednotlivých okrscích.
Na území města budou občané hla-
sovat v 305 okrscích.

■ Lze hlasovat jinde než ve
svém okrsku podle místa trvalého
bydliště?

Ano, ale občan musí mít hlaso-
vací průkaz. O něj mohl požádat pí-
semně (do 4. 6.) na příslušném měst-
ském obvodu nebo osobně (do 11. 6.
do 16 hodin).

■ Mohou se zúčastnit hlasování
občané, kteří budou ve dnech ko-
nání referenda například v ne-
mocnici?

Ano, tito občané byli na základě
své žádosti, kterou odevzdali řediteli
nemocnice, zapsáni do zvláštního
seznamu oprávněných občanů (hla-
sujících). Pokud byli hospitalizováni
po 6. červnu, mohou hlasovat jen
s hlasovacím průkazem, který jim
vystaví na požádání příslušný úřad,
a to do 11. června.

■ Kdy dostane občan hlasovací
lístek?

Hlasovací lístek obdrží až v míst-
nosti pro hlasování. Na něm jsou
uvedeny dny hlasování, otázka pro

referendum, v levé části slovo
„ANO“, v pravé části slovo „NE“ a
vedle každého z těchto slov ráme-
ček. Současně je na hlasovacím
lístku uvedeno poučení o způsobu
hlasování.

■ Jak zní otázka pro referen-
dum?

Souhlasíte s tím, aby se Česká re-
publika stala podle smlouvy o při-
stoupení ČR k EU členským státem
Evropské unie?

■ Jak bude probíhat samotné
hlasování?

Po obdržení úřední obálky a hla-
sovacího lístku vstoupí občan do
prostoru určeného k úpravě hlasova-

cích lístků. Pokud tak neučiní, ne-
bude moci hlasovat. V tomto pro-
storu občan hlasovací lístek přede-
psaným způsobem upraví a vloží do
úřední obálky. Poté před okrskovou
komisí vloží úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem do hlasovací
schránky. Každý občan musí hlaso-
vat osobně, zastoupení není pří-
pustné.

■ Existuje jiný způsob hlaso-
vání?

Ano, a to do přenosné hlasovací
schránky. O tu může občan požádat
ve dnech konání referenda ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů
přímo okrskovou komisi. V tako-
vém případě navštíví občana dva její

členové s přenosnou hlasovací
schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacím lístkem.

■ Jak občan prokáže při refe-
rendu svou totožnost a státní ob-
čanství?

Po příchodu do místnosti pro hla-
sování se prokáže platným občan-
ským průkazem nebo platným ce-
stovním pasem. V případě potřeby
občan může ve dnech hlasování po-
žádat o vystavení nového občan-
ského průkazu pracoviště oddělení
občanských průkazů se sídlem v 
ul. Bohumínská 1, Slezská Ostrava,
kde bude 13. i 14. června zabezpe-
čena stálá pohotovostní služba. 

Referendum se koná ve dvou dnech: 
pátek 13. ãervna 2003 14 – 22 hodin
sobota 14. ãervna 2003 8 – 14 hodin

Nejãastûj‰í otázky a odpovûdi o referendu



Účastníci kurzu zednické práce získávají i základní informace například o tom, na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy. Po teoretické
části v učebně absolvují základní praxi na cvičném pracovišti a poté na stavbách zajišťovaných romskými firmami.

Letošní rok je v členských ze-
mích Evropské unie věnován zdra-
votně postiženým občanům. Ani
vyspělá Evropa nemá vyřešeny
problémy s rovnými právy zdra-
votně handicapovaných lidí. Na
základě rozhodnutí Rady EU se do
Evropského roku osob se zdravot-
ním postižením mohou zapojit
také kandidátské země. Hlavními
cíli akce jsou: dokončení legislativ-
ních norem, zlepšení zaměstna-
nosti, vzdělávání a mobility ob-
čanů se zdravotním postižením.

Úřad práce v Ostravě se hlásí
k úkolu zlepšení zaměstnanosti. Po-
čet občanů se změněnou pracovní
schopností evidovaných mezi ucha-
zeči o zaměstnání se soustavně zvy-
šuje. Nejde o růst dramatický, ale vy-
trvalý. Zatímco k 31. prosinci 2001
bylo v Ostravě bez práce 2 884 osob
se zdravotním omezením, o rok po-
zději se jejich počet zvýšil na 
3 009 a k 30. dubnu letošního roku
jich úřad evidoval již 3 071. Vhodná
pracovní místa je přitom možné 
spočítat na prstech jedné ruky.
S ohledem na sedmnácti až osmnác-
tiprocentní nezaměstnanost, kdy
uplat nění těžko hledají i zdraví kva-
lifikovaní mladí lidé, je nesmírně
těžké řešit zaměstnávání uchazečů
znevýhodněných zdravotním omeze-
ním. Je to těžké, ale ne nemožné. 

Ostravskému úřadu práce se podle
slov Jarmily Hladilové, vedoucí od-
dělení zprostředkování zaměstnání
občanům se změněnou pracovní
schopností, osvědčuje osobní jed-
nání se zaměstnavateli, kteří nabízejí
volná pracovní místa pro zdravé lidi.
Cílem je domluvit se, aby tam, kde je
to možné, zaměstnali zdravotně han-
dicapovaného člověka. V současné
době má úřad silnější podporu i v le-
gislativě, která ukládá na jedné
straně povinnost nemalých peněž-
ních odvodů při nesplnění daných
povinností, na straně druhé posky-

tuje i značnou finanční motivaci za-
městnavatelům.

Všichni zaměstnavatelé s více než
25 zaměstnanci musejí podle změn
v zákoně o zaměstnanosti platných
od 1. ledna loňského roku zaměstná-
vat povinný 4% podíl občanů se
změněnou pracovní schopností. Po-
kud tuto povinnost nesplní, existují
možnosti tzv. náhradního plnění,
které má opět zvýšit šanci na to, že
zaměstnavatelé přijmou i zdravotně
znevýhodněné občany. V rámci ná-
hradního plnění je totiž možné ode-
bírat výrobky firem, v nichž pracuje
více než 50 % osob zdravotně posti-
žených či výrobky chráněných dílen,
případně se musí uhradit do státního
rozpočtu 1,5násobek roční průměrné
mzdy v národním hospodářství. Do
roku 2001 to bylo jen 0,5 násobku.
Samozřejmě je možné kombinovat
všechny tři způsoby náhradního 
plnění. Tlak na zaměstnavatele se
tedy v minulém roce zvýšil.

Přineslo to výsledek? Jarmila
Hladilová čísly dokládá, že ano.
V roce 2001 pracovalo u ostrav-
ských zaměstnavatelů 6 996 osob se
zdravotním postižením, loni to bylo
již 7 918 osob. Navíc ve statistice
z roku 2001 je zahrnuto více firem,
protože zákon ukládal povinnost za-
městnávat daný počet občanů se
změněnou pracovní schopností fir-
mám již od 20 zaměstnanců. Za-
tímco za rok 2001 odvedli ostravští
zaměstnavatelé v rámci náhradního
plnění do státního rozpočtu celkem
13 966 930 korun, za loňský rok to
bylo jen 12 760 180 korun, přesto,
že se vyměřovací částka na jednu
osobu trojnásobně zvýšila. Zaměst-
navatelé dali při náhradním plnění
přednost odběru výrobků firem,
v nichž pracují převážně zdravotně
postižení lidé, před odvodem do
státního rozpočtu. A to je přesně ten
posun, který se od změny zákona
očekával.

Vedle sankčních opatření ale sa-
mozřejmě působí i velmi silná fi-
nanční motivace. Díky ní zaměst-
navatelé přijímají občany se
zdravotním postižením, případně
pro ně vytvářejí místa v chráněných
dílnách a na chráněných pracoviš-
tích. V loňském roce vzniklo v
Ostravě s finanční podporou úřadu
práce 37 pracovních míst v chráně-
ných dílnách a od začátku roku do
května dalších 12, loni celkem pět a
letos již 7 občanů se změněnou pra-
covní schopností začalo podnikat
jako osoby samostatně výdělečně
činné.

Podpora zaměstnávání osob se
změněnou pracovní schopností má
formu daňového zvýhodnění (odečet
18 případně až 60 tisíc korun od da-
ňového základu na každého tako-
vého pracovníka), systému dotací ze
státního rozpočtu (až 100 tisíc korun

na jedno pracovní místo) a návrat-
ných finančních výpomocí. Tu-
zemští podnikatelé zaměstnávající
nad 50 % občanů se změněnou pra-
covní schopností jsou podle zákona
o zadávání veřejných zakázek vý-
razně zvýhodněni také v obchodní
veřejné soutěži. Podle zkušeností
Jarmily Hladilové se firmy naučily
velmi přesně spočítat, jaký typ fi-
nanční podpory je pro ně nejvýhod-
nější a stále více zvýhodněné za-
městnávání občanů se změněnou
pracovní schopností využívají.

V rámci akcí Evropského roku
osob se zdravotním postižením 
ostravský úřad práce na začátek září
připravuje krajskou konferenci. Pů-
jde o výbornou příležitost k výměně
poznatků úřadů práce, zaměstnava-
telů a odborníků z dalších institucí
v oblasti práce se zdravotně handica-
povanými občany. SB
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❏ Úfiad práce v Ostravû

Najít práci pro handicapované je tûÏké, ale ne beznadûjné

Cesta ze zaãarovaného kruhu
V úterý 20. května byl zahájen re-

kvalifikační kurz „zednické práce“.
Na první pohled jde v činnosti
Úřadu práce v Ostravě o naprosto
všední záležitost, protože má ve
svém programu desítky kurzů ročně.
A přece tomu tak není. To, že v lavi-
cích školní družiny Církevní zá-
kladní školy Přemysla Pitra, kde se
koná teoretická část kurzu, zasedá
nyní každý den více než desítka
romských mužů, je přece jen výji-
mečné. Kurz je výsledkem spolu-
práce úřadu práce a Romské zaměst-
nanecké agentury při dálnici D47,
která vznikla z podnětu Sdružení
romských podnikatelů a soukrom-
níků v ČR. Romská zaměstnanecká
agentura chce napomoci zapojení
romské komunity do společnosti
v oblasti zaměstnanosti, odborné
vzdělanosti a podnikání. Rekvalifi-
kační kurz zednické práce je jedním
z výrazných konkrétních počinů
v tomto snažení, jenž může vyvést
Romy, kteří o to stojí, ze začarova-

ného kruhu života bez práce na soci-
álních dávkách.

Miluše Bláhová z oddělení rekva-
lifikací úřadu práce, která spolupra-
covala na přípravě této akce, samo-
zřejmě nechce předbíhat výsledky,
vždyť kurz teprve začal a končit má
až v závěru září, ale z lidí, kteří do
něj nastoupili, má velmi dobrý pocit.
Zdají se být schopní a mají skutečně
zájem získat kvalifikaci a poté za-
městnání. S kvalitním výběrem
účastníků kurzu je spokojen i Aleš
Baran, tajemník Sdružení romských
podnikatelů a soukromníků v ČR,
který vyvíjí značné aktivity, aby za-
jistil pro romské firmy a občany
práci. Sdružení zaměstnává 19 lidí,
z toho osm Romů. Loni zabezpečilo
zaměstnání 70 Romům, letos 45.
„Absolventům kurzu zajistíme práci
na výstavbě dálnice D47. Sdružení
má příslib, že na jednotlivých eta-
pách výstavby dálnice získá celkem
500 pracovních míst po dobu pěti až
šesti let,“ říká A. Baran. SB



Město Ostrava dlouhodobě pod-
poruje aktivity zaměřené na zdra-
votně handicapované spoluobčany.
Jedním z příjemců finančního grantu
v této oblasti je Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým Ostrava, které
už deset let nabízí celodenní pobyt
osobám s tělesným, mentálním i
kombinovaným postižením ve svém
účelovém zařízení - Středisku pra-
covní rehabilitace ve Svinově. 

Každý všední den je pro 47 han-
dicapovaných klientů připraven vý-
chovně-vzdělávací program s rozlič-
nými pracovními, kulturními a spor-
tovními aktivitami. Cílem je
dosáhnout co možná největší samo-
statnosti a socializace, takže klienti
se učí ruční práce, zkoušejí prát, tele-
fonovat, uklízet, vyrábět jednoduché
předměty atd. „Samozřejmě máme
stále na paměti různý potenciál
schopností a možností našich klien-
tů. Individuální přístup a péče se
nám vrací v podobě viditelného po-
kroku především v oblasti komuni-
kace s okolím a základní sebe-
obsluhy. Rodiče jsou často bezradní

a nevědí, kam umístit postižené dítě
po ukončení školní docházky v ně-
které ze speciálních škol. Náš pro-
gram je zaměřen právě na věkovou
skupinu od osmnácti let. Na denní
pobyt navazuje Večerní škola, kde si
zájemci mohou vybírat z kroužků,
jako jsou například základy práce s
počítačem, gastronomie, drobná
údržba nebo práce v keramické
dílně,“ uvedla ředitelka střediska
Lenka Hankeová.

Další klienti Střediska pracovní
rehabilitace se rekrutují z nezaměst-
naných se změněnou pracovní
schopností dlouhodobě evidovaných
na ostravském úřadu práce. Ti tady
absolvují tzv. Praktikum pro život.
Jde o první projekt v České repub-
lice, který reaguje na potřeby této
skupiny zdravotně postižených. Zá-
kladní tříměsíční a navazující libo-
volně dlouhý kurz neprofesního typu
jim nabízí nejen přípravu na samo-
statný život a výkon jednoduchých
pracovních činností, ale především
návrat z izolace domácnosti do světa
vrstevníků se stejným problémem.

Rostoucí zájem o služby střediska
naráží na omezenou kapacitu stáva-
jícího sídla v unimobuňkách v Elek-
trárenské ulici ve Svinově (tel. č.
596 962 073). Řešením by se v do-
hledné době mělo stát  přestěhování
do objektu bývalých jeslí v Porubě,
a to po schválení příslušnými orgány
města. (LO)
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OSLAVY NA POâEST VENU·E. Hornické muzeum a zábavní centrum
Landek připravilo v letošním roce řadu akcí spojených s 23 tisíc let sta-
rou Landeckou Venuší. V polovině května byl slavnostně zpřístupněn
chodník k místu, kde byl před půl stoletím originál této vzácné sošky na-
lezen a zároveň odhalena socha připomínající symbol vrchu Landek,
která je dílem pracovníka muzea Miloše Schaffelhofra (na snímku spolu
s vnukem nálezce Janem Folprechtem). Velkou atrakcí pro obyvatele
města bylo vystavení originálu 46 milimetrů vysokého torza zapůjče-
ného z brněnského Archeologického ústavu Akademie věd ČR ve dnech
27. až 29. května. Z bohatého programu na letní měsíce vybíráme na-
příklad koncert etnické hudby Landecká Venuše ve 21. století, který se
koná 18. června. Zároveň se uskuteční vernisáž série děl Žlutý projekt
umělce Davida Johna Lloyda. (l)

■ Pátý ročník oblíbených Slav-
ností pivovaru Ostravar se usku-
teční 14. června v areálu podniku
na Hornopolní ulici. Organizátoři
opět připravili atraktivní hudební a
doprovodný program se soutěžemi
pro děti i dospělé, prohlídkou pi-
vovaru a pivovarského muzea a zá-
věrečným velkým ohňostrojem.

■ Gymnázium Čs. exilu 669 v
Ostravě-Porubě uspořádalo 5. roč-
ník literární soutěže O cenu Fran-
tiška Sokola Tůmy, kterého se zú-
častnilo přibližně 60 studentů z 8
ostravských středních škol. Čest-
ným předsedou poroty byl ostrav-
ský spisovatel Hnát-Daněk. Nej-
vyšší ocenění v kategorii poezie
získala A. Jureková z Gymnázia
Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh
a M. Chwistková ze SUPŠ Morav-
ská Ostrava. Autorkami nejlepších
prozaických prací jsou E. Baka-
lová opět z Gymnázia ve Volgo-
gradské ulici a J. Krupová z porub-
ského Gymnázia s rozšířenou výu-
kou jazyků. Studentkou stejné
školy je také vítězka kategorie
publicistika J. Halenková. Lite-
rární soutěž má svůj almanach s
názvem My, který je vydáván jako
zvláštní číslo studentského časo-
pisu Scarabeus. 

■ Vítězi tradiční soutěže Velká
cena zoo se v 1. kategorii (6. a 7.
třídy) stalo družstvo žáků ZŠ Pal-
kovice a ve druhé kategorii (8. a 9.
třídy) družstvo z Matičního gym-
názia. Letošního ročníku, který po-
řádala ostravská zoologická za-
hrada spolu s Kruhem přátel zoo,
se zúčastnilo celkem 1 825 dětí ze
78 škol Moravskoslezského kraje. 

Prostor pro aktivní terapii
Ústav sociální péče pro mentálně

postižené Ostrava s 385 místy v ce-
loročních, týdenních a denních po-
bytech je částí veřejnosti stále vní-
mán jako zařízení, kam jsou posti-
žené děti odkládány a jen pasivně
prožívají své dny. Také proto se
dveře ústavu pravidelně otevírají 
laikům i odborníkům, kteří si mohou
prohlédnout všech osm zařízení (na
snímku klienti stacionáře a diagnos-
tického oddělení při ergoterapii),
získat informace o jejich činnosti,
vybavení, personálním zajištění
apod. V průběhu letošního Dne
otevřených dveří, který se konal 22.
května, této možnosti využilo téměř
140 návštěvníků včetně několika
studentů baletního oboru ostravské
konzervatoře. Ti přislíbili, že při-
praví představení pro zdejší děti. 

Při příležitosti Dne otevřených
dveří byla oficiálně představena
nová místnost pro multismyslovou
terapii – snoezelen, která klientům
muglinovského stacionáře nabízí
další možnosti pro aktivaci i rela-
xaci. „Jsme velmi rádi, že se nám
tento prostor podařilo vybudovat a
náležitě vybavit, takže účastníky te-
rapeutických sezení nyní mohou
být  také velmi těžce postižení 
klienti. Prostřednictvím nevšedních
prožitků vyvolaných zvláštními
světelnými zvukovými efekty, vů-
němi, příjemnými doteky a dalšími
vjemy prohlubujeme smyslové vní-
mání. Děti se tady ocitají v jiném
světě a jejich reakce jsou velmi
příznivé,“ vysvětluje psycholožka
ústavu sociální péče pro mentálně
postižené Hana Stachová. (o)

Pol‰tí spisovatelé
nav‰tívili Ostravu

Dům knihy Librex s finanční pod-
porou města Ostravy uspořádal
česko-polský literární festival s ná-
zvem Z druhé strany. Ve dnech 13. až
15. května se návštěvníci festivalu
stali svědky zajímavého dialogu kul-
tur dvou sousedů, kteří se zanedlouho
potkají v Evropské unii, a přitom toho
o sobě příliš nevědí. Ve třech sekcích
se uskutečnila veřejná čtení, autogra-
miády, debaty a večerní projekce pol-
ských filmů. K vzácným hostům pat-
řil oblíbený autor literatury z oblasti
fantasy Andrzej Sapkowski nebo
mladí autoři Wojciech Bonowicz a
Jakub Pacześniak. Z českých autorů
se zúčastnil například undergroun-
dový básník J. H. Krchovský, ostrav-
skou literární líheň zastupoval Old-
řich Šuleř a Jan Balabán.

„Věříme, že úvodní ročník zahájí
tradici literárních festivalů v Os-
travě. V žádném případě nejde o
úzce vyprofilovanou akci určenou
omezenému okruhu odborníků, ale o
setkání všech, kteří se zajímají o li-
teraturu a kulturní dění. Rádi by-
chom tímto způsobem představovali
další země, příští rok možná Ně-
mecko nebo Slovensko,“ řekl Jan
Becher, vedoucí Domu knihy 
Librex. (l)

Cesta k samostatnosti
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1. SALLY je tříletá fena kří-
žence německého ovčáka, kterou
do útulku strážníci přivezli z po-
rubské ulice, kde koncem loň-
ského roku bezprizorně pobíhala
se svým štěnětem. Je přítulná, po-
slušná a hodná, takže se může stát
členem domácnosti s malými
dětmi i společnicí starších man-
želů. Spokojená bude doma i na
zahradě. 

3. LARRY je už na první po-
hled milý, klidný pejsek a velký
mazel. Má šest let a trpí lehkou sr-
deční vadou, jejíž léčba je fi-
nančně nenáročná a nepřináší
žádná omezení. Bez problémů se
zabydlí v jakémkoli prostředí u
hodných lidí.

2. LUMP je pětiletý kříženec
špice. Mnohé o jeho povaze napo-
vídá už jméno, které mu daly pra-
covnice útulku. Už téměř rok čeká
na nového pána, nejlépe starší pár
nebo osamělého člověka, kteří na něj
budou mít dostatek času a trpěli-
vosti. Za péči a pozornost se odvděčí
oddanou láskou a věrností.

4. ROCKY je temperamentní
roční dobrman. Potřeboval by
co nejdříve najít nový domov se
zkušeným a trpělivým pánem,
který mu zajistí dostatek po-
hybu a péče. Rockyho našli
strážníci před měsícem přiváza-
ného u dopravní značky v sídlišti
Dubina.

❏ Ve zkratce
■ Mezinárodní multižánrový festi-

val zaměřený na lidovou hudbu
Struny a cifry se bude konat v amfi-
teátru porubského Domu kultury Po-
klad od 20. do 21. června. Festival za-
hájí Eva Dřízgová-Jirušová a zúčastní
se jej dětské cimbálové muziky Lu-
činka, Skřipci, Šlahorek, Kordulka,
Cvrčci i soubory dospělých Graj, 
Iršawa, Lipka, Vojtek, Hlubina,
Šmykňa, Šajtar, Markovice, Douda
band, Morava a další. Chybět nebu-
dou ani zahraniční hosté z Polska a
Maďarska a bubenické duo z Afriky.
Akce se koná za finanční podpory
města Ostravy ve spolupráci DK Po-
klad a kapely Šajtar. 

■ Třináct soutěžních kapel a jed-
notlivců se představí na 3. ročníku fes-
tivalu trampské a country hudby Klim-
kovické kytarobití 2003. Organizátoři
připravili také vystoupení zajímavých
hostů, noční Country bál, hudební ses-
sions u táboráku, doprovodný program
pro děti atd. Příznivci této hudby a
stylu života jsou zváni o víkendu 13.
až 15. června do areálu Kulturního
domu Ševčík v Klimkovicích. 

■ Vestibul Divadla loutek je až do
30. června zaplněn transkripcemi z
díla Salvadora Dalí. Jde o první pre-
zentaci amatérského malíře Karla Šu-
rala v Ostravě. Návštěvníci mají k
dispozici informační materiály ke
každému z vystavených obrazů. Po-
zoruhodná expozice je přístupná ve
všední dny od 8.30 do 13 hod., v so-
botu 21. 6. také od 15 do 19 hod.

■ Základní škola Ostrčilova při-
pravila Dětské olympijské hry pro
více než dvě stovky zdejších žáků na
hřišti Olympia 19. června. Organizá-
toři by rádi v příštím ročníku pozvali
ke vzájemnému měření sil také druž-
stva z dalších škol. 

Kamarádství místo trestu – zkrá-
ceně KMOTR. To je alternativa a
zároveň název programu, který už
třetím rokem nabízí Centrum včasné
intervence odboru sociálních věcí a
zdravotnictví magistrátu dětem a
mladým lidem z rizikových skupin.

Program je určen chlapcům a dív-
kám, kteří se dopustili drobných de-
liktů nebo vykazují prvky problémo-
vého chování a včasné zapojení do
sociálně nápravného programu
může zabránit jejich sklouznutí ke
kriminální kariéře. Jedinou překáž-
kou zařazení je závislost na drogách
nebo alkoholu a spáchání trestného
činu násilného charakteru. KMOTR
vychází z osvědčené zkušenosti, že
mladí lidé ohrožení sociálním selhá-
ním mohou být pozitivně motivo-

váni kontaktem s věkově blízkým
člověkem, který se o ně zajímá. 

V praxi to vypadá tak, že dobro-
volníci z řad studentů Zdravotně-so-
ciální fakulty Ostravské univerzity a
Vyšší odborné školy sociální se při-
bližně dvě až tři hodiny týdně indi-
viduálně věnují klientům ve věku 13
až 18 let. Dobrovolníci jsou odborně
vyškoleni a své poznatky z práce s
klientem pravidelně konzultují s
psychologem. Za tři roky trvání pro-
gramu jím prošlo téměř šedesát dětí
a mladistvých.

V současné době se pravidelně
schází třicet dvojic klient - dobro-
volník, společně si plánují nejrůz-
nější aktivity, od doučování až po
společné návštěvy kina, bazénu,
bruslení nebo horolezecké stěny.

„Nikomu neurčujeme, co konkrétně
musí dělat, vše je na bázi dobrovol-
nosti a zájmu. Snažíme se, aby děti
poznaly i jiné možnosti trávení vol-
ného času než jen bezcílné toulání
sídlištěm nebo pasivní sledování te-
levize. Díky nejrůznějším slevám
ve sportovních a kulturních zaříze-
ních se s námi děti dostanou i na
akce nebo místa, jejichž návštěvu si
jinak vzhledem k sociální situaci
rodiny nemohou dovolit. Za
všechny bych rád poděkoval ales-
poň současnému provozovateli kina
Luna, městskému obvodu Ostrava –
Jih, za volné vstupenky a porub-
skému Centru volného času,“ říká
Jan Seidler z Centra včasné inter-
vence, které sídlí v Husově ulici 7 v
Moravské Ostravě, telefonní číslo
596 116 505. (LO)

O. K. Club
Mladí lidé nemusejí ani v letních

měsících trávit volné chvíle nicne-
děláním. Zajímavý program jim na-
bízí O. K. Club Renarkon. 

Na první prázdninový den 30.
června je připraven další ročník Bes-
kydského pochodu, tentokrát s při-
bližně desetikilometrovým výstu-
pem na vrchol Tetřev. Sraz na ná-
draží Ostrava-Svinov je v 7 hodin.

Aktivně mohou mladí lidé prožít
také středu 4. července. V 8 hodin
účastníci vyrazí od budovy Renar-
konu v Ostravě–Přívoze v Marián-
skohorské ulici 1328/31 na cyklis-
tický výlet k vrchu Landek, kde si
mohou prohlédnout sídliště lovců
mamutů a expozice Hornického mu-
zea. Na obě akce je nutné předem se
přihlásit telefonicky: 596 612 529
nebo e-mailem OK.Club@seznam.cz,
kde je také možné získat podrob-
nější informace. (l)

KMOTR nechce dûti trestat

OCENùNÍ STRÁÎNÍKÒ. Třiadvacet strážníků Městské policie (MěP) Os-
trava převzalo z rukou primátora města Aleše Zedníka a ředitele MěP
Jana Hulvy zvláštní ocenění. Stužku „Za věrnost“ a pamětní list zís-
kávají zaměstnanci, kteří dosáhli 10 let nepřetržitého pracovního po-
měru u městské policie. Slavnostní událost se konala 17. května v pro-
storách Radnice města Ostravy.

ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU
Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice Otevřeno: úterý - neděle 10 - 15 hodin☎ 596 967 288
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás

■ Kde žádat o SSP?
Žádosti o poskytování dávek SSP

vyřizují kontaktní místa na území
města Ostravy podle místa trvalého
bydliště žadatele. 

■ Které příjmy jsou důležité
pro posuzování dávek SSP?

Příjmy rozhodné pro nárok na
dávky SSP zahrnují především pří-
jmy ze závislé činnosti, příjmy
z podnikání nebo jiné samostatné vý-
dělečné činnosti, výnosy z majetku
atd., a dále dávky nemocenského a
důchodového zabezpečení a hmotné
zabezpečení uchazečů o zaměstnání
včetně obdobných příjmů z ciziny a
další. Taxativní výčet všech rozhod-
ných příjmů je uveden v § 5 zákona
č. 117/1995 Sb.

Systém SSP úzce navazuje na ži-
votní minimum. Vztah k životnímu
minimu se promítá nejen do podmí-
nek nároku na dávky  SSP, ale i do
výše dávek, které se odvozují zpravi-
dla od částek tvořící životní mini-
mum vynásobené stanoveným koefi-
cientem.

■ Co je životní minimum?
Životní minimum je společensky

uznanou minimální hranicí příjmu,
pod níž nastává stav hmotné nouze.
- vymezuje výši nezbytných finanč-

ních prostředků pro domácnost k
dočasnému zajištění základních ži-
votních potřeb jejích členů na
velmi skromné úrovni,

- je kritériem, jehož hlavní funkcí je
posouzení příjmové nedostateč-

nosti pro potřeby sociální ochrany
občana nebo rodiny.
Pokud čisté peněžní příjmy nedo-

sahují životního minima a není
možné je zvýšit vzhledem k věku,
zdravotnímu stavu nebo z jiných
vážných důvodů vlastním přičině-
ním, je státem poskytována pomoc
formou dávek sociální péče na zá-
kladě zákona č. 482/1991 Sb., o so-
ciální potřebnosti, které doplňují
nedostatečný příjem zpravidla do
výše životního minima. Pomoc
může být poskytována i v nižší
úrovni nebo naopak i nad úroveň ži-
votního minima, pokud jsou při in-
dividuálním posouzení sociální
a ekonomické situace domácnosti
prokázány její odůvodněně vyšší
základní životní potřeby související
např. s lékařsky doporučeným diet-
ním stravováním, vyššími náklady
na bydlení apod.

■ Jak se vypočítává životní mi-
nimum?

Životní minimum v ČR se skládá
ze dvou částí:
- měsíční částky potřebné k zajištění

výživy a ostatních potřeb. (Tato
částka se vztahuje  k základním
osobním potřebám jednotlivých
osob v domácnosti. Mezi tyto
osobní potřeby patří výživa, oša-
cení, obuv, ostatní průmyslové vý-
robky pro krátkodobé užití, služby
a osobní rozvoj. Částky stanovené
na zajištění osobních potřeb jsou
diferencovány ve čtyřech úrovních
podle věku nezaopatřených dětí
a dále pro ostatní občany.)

Pro dítě k 1. 10. 2001 (v Kč)
do 6 let 1 690
od 6 do 10 let 1 890
od 10 do 15 let 2 230
od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2 450
ostatní občané 2 320

- měsíční částky potřebné k zajištění
nezbytných nákladů na domácnost.
(Druhá částka vyjadřuje potřebu fi-
nančních zdrojů nezbytných
k úhradě společných nákladů na
domácnost, tj. především nákladů
na bydlení a související služby. Zde
jsou stanovovány čtyři různé
úrovně částek životního minima na
společné potřeby rozdílné podle
počtu osob v domácnosti.)

Počet osob k 1. 10. 2001 (v Kč)
jednotlivec 1 780
2členná rodina 2 320
3 nebo 4členná rodina 2 880
5ti a vícečlenná rodina 3 230

■ Je výše životního minima ne-
měnná?

Konstrukce životního minima je
založena na skladebním principu,
který umožňuje rozlišovat jakýkoliv
typ domácnosti. Celkové životní mi-
nimum je součtem všech částek na
osobní potřeby jednotlivých členů

domácnosti a jedné částky na spo-
lečné potřeby. U životního minima je
uplatňován princip jednotnosti výše
částek na území celého státu.  Částky
životního minima jsou průběžně
upravovány nařízením vlády podle
vývoje spotřebitelských cen, aby
byla zachována jejich reálná hod-
nota.

Částky životního minima je
možné  upravovat každoročně vždy
od 1. ledna podle skutečného růstu
spotřebitelských cen za stanovené
rozhodné období. Při mimořádně vy-
sokém nárůstu spotřebitelských cen
alespoň o 10 % je může vláda zvýšit
také mimo termín pravidelné valori-
zace. V případě, kdy je inflace nižší
než 2 %, nemusí vláda částky život-
ního minima v pravidelném termínu
zvyšovat. Vzhledem k tomu, že
v rozhodném období pro zvýšení
částek životního minima od 1. 1.
2003 dosáhla míra inflace pouze
0,8 %, předpokládá se zvýšení částek
životního minima v dalším pravidel-
ném termínu, tj. od 1. 1. 2004.

■ Jaké druhy dávek státní soci-
ální podpory existují?
A/ Adresné dávky, jejichž nárok a

výše je ovlivněna příjmy v ro-
dině:

- přídavek na dítě
- příspěvek na dopravu
- sociální příplatek
- příspěvek na bydlení

B/ Ostatní pravidelně měsíčně po-
skytované dávky:
- rodičovský příspěvek
- zaopatřovací příspěvek

C/ Jednorázové dávky:
- porodné
- pohřebné

D/ Dávky pěstounské péče:
- příspěvek na úhradu potřeb dítěte
- odměna pěstouna
- jednorázový příspěvek při pře-

vzetí dítěte
- jednorázový příspěvek na zakou-

pení motorového vozidla

■ Komu je poskytován přídavek
na dítě?

Přídavek na dítě je základní, dlou-
hodobou dávkou, poskytovanou ro-
dinám s dětmi, která jim pomáhá
krýt náklady spojené s výchovou a
výživou nezaopatřených dětí. Při po-
skytování dávky je testován příjem
rodiny v předchozím kalendářním
roce.

■ Kdo má nárok na tuto dávku?
Nárok na dávku má nezaopatřené

dítě, jestliže rozhodný příjem v ro-
dině nepřevyšuje součin životního
minima rodiny a koeficientu 3,00 a
vzniká dnem splnění všech podmí-
nek. Dávka se přiznává na dobu ne-
určitou.

(Pokračování příště)

K veřejností nejnavštěvovanějším odborům Magistrátu města Ostravy patří
jednoznačně Odbor státní sociální podpory. Prostor v pravidelné rubrice jsme
proto v tomto a několika následujících číslech Ostravské radnice vymezili pro
základní informace o typech, zaměření a podmínkách výplaty jednotlivých
dávek státní sociální podpory. Na závěr malého seriálu přidáme také prak-
tická doporučení, jak se vyhnout zbytečnému čekání ve frontách na kontakt-
ních místech. 

Státní sociální podpora (SSP) byla zavedena v roce 1995 a spolu s dů-
chodovým a nemocenským pojištěním a sociální péčí tvoří součást nově kon-
cipovaného systému sociálního zabezpečení. „Systém státní sociální podpory
je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Při poskyto-
vání dávek SSP se netestuje majetek rodiny. Dávky jsou rozděleny na dávky
poskytované adresně podle výše příjmu v rodině a na dávky poskytované
každé osobě, bez ohledu na výši jejího příjmu, pokud splňuje ostatní pod-
mínky stanovené zákonem. Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů
a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Dávky SSP na rozdíl od pů-
vodního systému mnohem více zohledňují jak příjmovou, tak i sociální 
situaci rodiny. Čím je v rodině více nepříznivých sociálních událostí, tím více
a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina tedy může pobírat více dávek
SSP souběžně,“ shrnul několik důležitých úvodních faktů vedoucí odboru Ja-
roslav Uhlschmid.

KONTAKTNÍ MÍSTA:

Integrovaný dům, 30. dubna, Moravská Ostrava  
CENTRUM 1 (první polovina abecedy)  
CENTRUM 2 (druhá polovina abecedy)
Pro žadatele s trvalým bydlištěm: Moravská Ostrava a Přívoz,
Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka,
Hošťálkovice, Slezská Ostrava, Michálkovice, Bartovice
a Radvanice, Zábřeh
Vedoucí: J. Jašková, tel. č.: 596 284 718, 
jitka.jaskova@ssp.mpsv.cz
Vedoucí: Z. Smolková, tel. č.: 596 284 645,
zdenka.smolkova@ssp.mpsv.cz

Husova 7, Moravská Ostrava 
ZÁPAD MĚSTA
Pro žadatele s trvalým bydlištěm: Poruba, Krásné Pole, Svinov,
Plesná, Pustkovec, Martinov, Třebovice, Polanka, Nová Ves
Vedoucí: M. Vykopalová, tel. č.: 596 284 914,
marie.vykopalova@ssp.mpsv.cz

Ostrava Vítkovice, Na obvodu 41 
JIH MĚSTA
Pro žadatele s trvalým bydlištěm: Dubina, Hrabůvka, Hrabová,
Výškovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice
Vedoucí: L. Černá, tel. č.: 596 781 356, 
libuse.cerna@ssp.mpsv.cz

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:
Pondělí, Středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 
Čtvrtek 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00 



Další nahlédnutí do historie os-
travských domů jsem psala v

podvečer pětadvacátého května, za
oknem na teploměru bylo 26 stupňů
Celsia a na stole přede mnou sklenice
ledové minerálky. Lépe by se ovšem
hodil džbánek piva s vysokou pěnou,
protože k návštěvě pivovaru prostě
zlatý mok patří. A je úplně jedno,
které století se právě píše…  

Radoslav Daněk z městského ar-
chivu říká, že existence pivovaru v
domě číslo popisné 74 (původně 41)
v Pivovarské ulici v Moravské 
Ostravě je doložena již počátkem 18.
století. „Tehdy zde vařilo pivo právo-
várečné měšťanstvo sestávající ze 64
velkoměšťanů. V roce 1841 byl měš-
ťanský pivovar stavebně rozšířen.
Vznikl skromný závod s tradiční ru-
kodělnou výrobou. Kromě varny,
spilky a sklepů byla u pivovaru menší
sladovna s humny a valachem, nachá-
zel se tu výčep a obytné místnosti.
Malý ruční pivovar získal koncem
roku 1857 do nájmu Markus Strass-
mann, židovský podnikatel z Lipníka
nad Bečvou, jehož životní osudy jsou
velmi zajímavé a dodnes inspira-
tivní.“ 

Archivář Daněk připomíná, že
Markus Strassmann se v obdivu-
hodně krátké době cílevědomou pílí
vypracoval z většinovou společností
opovrhovaného židovského obchod-
níka na váženého měšťana, člena
obecního výboru a městské rady. Pat-
řil k nejbohatším Ostravanům a při
svém bohatství nezapomínal ani na

potřebné spoluobčany, a to bez
ohledu na národnost či náboženské
vyznání. Vzhledem ke svému původu
se intenzivně věnoval záležitostem
ostravských izraelitů. Byl zakladate-
lem a prvním předsedou Židovské ná-
boženské obce, která se za jeho půso-
bení stala druhou nejvýznamnější na
Moravě. Za svou obětavou práci pro
veřejné záležitosti obdržel dokonce
titul císařského rady. Ale v dobročin-
nosti se angažovala i jeho žena Tere-
zie. Mimochodem, měli spolu celkem
třináct dětí, z nichž jedenáct se dožilo
dospělosti.

„Především díky Strassmannovým
podnikatelským schopnostem došlo k
nebývalému rozšíření výrobních a ob-
chodních možností ostravského měst-
ského pivovaru, který byl roku 1874
přeměněn v moderní parostrojní zá-
vod. Právovárečné měšťanstvo nesta-
čilo držet krok s
novými výrob-
ními trendy, a tak
se po vleklých
jednáních vyslo-
vilo v roce 1889
pro prodej pivo-
varu Strassman-
novi. Co do ob-
jemu produkce
byl pivovar v té
době již druhým
největším na Mo-
ravě,“ uvádí R.
Daněk a dodává,
že poslední deseti-
letí 19. století se neslo ve znamení
četných přestaveb a rozšiřování pro-
vozu. Například v roce 1892 byla
hlavní obytná budova s kancelářemi
zvýšena o jedno patro a staré křídlo
bylo přebudováno na dělnické ubi-
kace, 1894 byla vystavěna moderní
chladírna, 1896 plnírna lahvového
piva, 1897 se nad pivovarem vztyčil
nový komín, 1899 se závod prostřed-
nictvím vlečky napojil na hlavní že-
lezniční tah. V tomtéž roce proběhla

transformace rodinného podniku v
akciovou společnost s názvem Mo-
ravsko-Ostravský pivovar a sladovna,
dříve M. Strassmann, v níž si zakla-
datel ponechal rozhodující vliv. 

Ve 20. století navázali na práci
Strassmanna jeho
synové Adolf a
Ernest. V roce
1914 se uskuteč-
nila rozsáhlá
adaptace pivnice
s restaurací, která
vždy nabízela
kvalitní domácí
výrobky, jako byl
klasický ležák,
březňák, tmavý
kozel a speciální
pivo Císařské.
„Zřízením mo-
derního auto-

parku ve 20. letech opustil pivovar
starý způsob formanské dopravy. V
roce 1929 došlo k rozšíření ležáckých
sklepů. Z hospodářského hlediska se
však pivovar propadal do stále citel-
nějších potíží. Po vzniku republiky v
roce 1918 bylo totiž narušeno kapitá-
lové spojení mezi pivovarem a vídeň-
skými bankami, které dříve financo-
valy jeho provoz. Situace se vyhrotila
v době hospodářské krize počátkem
30. let, kdy Strassmannova rodina de-

finitivně ztratila kontrolu nad chodem
pivovaru,“ říká dále R. Daněk s tím,
že i když se v pozdější době podnik
oficiálně přejmenoval, nadále mezi
místními lidmi přežívalo označení
Strassmannův pivovar. Dokonce i v
letech nacistické okupace, kdy vět-
šina členů rozvětvené rodiny zahy-
nula v koncentračních táborech, pivo-
varu nikdo neřekl jinak.

Při spojeneckém náletu na konci
srpna 1944 došlo bohužel ke zničení
asi třetiny skladovacích sklepů a 
k poškození výrobních budov. Pře-
stože po válce, o tři roky později, pro-
běhla jejich rekonstrukce, technický
stav celého pivovaru se stále zhoršo-
val. Proto byla v průběhu 50. let vý-
roba piva zastavena. Jak připomíná R.
Daněk, v původním domě číslo 
74 zřídila své sídlo Elektrotelevizní
služba. Restaurace se pod názvem
Ostravská pivnice stala hostinským
zařízením města, další budovy včetně
sklepů byly pronajímány jako sklady.
V roce 1963 bylo z bezpečnostních i
hygienických důvodů vydáno demo-
liční rozhodnutí. Objevily se sice
ještě návrhy na využití některých bu-
dov k výstavním účelům, ale již o dva
roky později došlo k demolici celého
pivovaru, který byl od počátku až do
konce neodmyslitelně spojen se jmé-
nem Strassmann. (M&R)
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Zapomenutá Ostrava: StrassmannÛv pivovar
❏ Archiv mûsta Ostravy

19. století 21. století
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❏ Ostravská NEJ

MARATON V HRABOVÉ. Dva běhy o pohár primátora města Ostravy –  
2. ročník Maratonu Hrabová a 1. ročník Minimaratonu mládeže při-
vedly na start bezmála 90 malých  a velkých sportovců. Závody uspořá-
dal Sportovní klub ZŠ Ostrava-Hrabová v prosluněném posledním 
květnovém dni a poháry vítězům předal primátor Aleš Zedník. Nej-
rychlejší čas na klasické dvaačtyřicetikilometrové trase těsně za hranicí
tří hodin v mezinárodní konkurenci zaběhl Ostravan  Roman Baláž. (l)

Závěr měsíce června je tradičním
termínem konání Běhu olympij-
ského dne, který na tratě v mnoha
místech České republiky i celého
světa přivede tisíce nadšenců. Jen v
Ostravě se jich v loňském roce po-
stavilo na start více než pět tisíc.
Cílem této akce je připomenout
mládeži i dospělým ušlechtilé
olympijské myšlenky, především,
aby za všech okolností, ve sportu i
v životě, bojovali a zápolili čestně.

Letošní 16. ročník Běhu olympij-
ského dne v Ostravě opět pořádá TJ
Liga 100 s finanční podporou města
Ostravy. Na stadionu TJ Arrows v
Porubě budou 25. června od 14 ho-
din připraveny tratě různé délky a
náročnosti. Start hlavního závodu
na 10 km je plánován na 17 hodin. 

„Věříme, že na stadion přijde
každý, kdo má rád pohyb, bez
ohledu na věk či fyzickou kondici.
Vždyť kdy jindy, bychom si měli
připomínat známé Coubertinovo
heslo, že totiž není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se, než právě při příle-
žitosti Běhu olympijského dne.

Svůj závod budou mít nejen volně
příchozí spoluobčané, ale také
zdravotně handicapovaní a rodiče s
malými dětmi. V rámci doprovod-
ného programu se v týdnu od 21. do
25. června uskuteční dílčí běhy ve
vybraných školách ve městě a okol-
ních obcích,“ řekl předseda TJ Ligy
100, náměstek primátora Jaromír
Horák. Kromě příjemného pocitu z
aktivního pohybu si účastníci běhů
odnesou také pamětní certifikát
Mezinárodního olympijského vý-
boru a vítězové řadu hodnotných
cen.

Další tradiční akcí TJ Ligy 100,
která už zná své letošní vítěze, je
24. ročník Běhu osvobození 
Ostravy. Na start patnáctikilomet-
rového silničního běhu z Hrabyně
do Ostravy-Poruby se 8. května po-
stavilo 60 účastníků, nejrychlejší
čas zaběhl Tomáš Pop z Veřovic,
mezi ženami zvítězila Jana Kubel-
ková z Pustějova. Obdiv zaslouží
určitě také nejstarší běžec – třia-
osmdesátiletý Jaroslav Bernatík z
Proskovic. (lo)

Bûh olympijského dne

PrÛmyslov˘ 
památkov˘ areál
Na ploše téměř 300 hektarů se

rozkládá největší bývalý průmy-
slový areál v ČR nazvaný Dolní ob-
last Vítkovic. Kulturní památkou v
ochranném pásmu byly vyhlášeny z
provozu dávno vyřazené vysoké
pece, koksárenské baterie a důl Hlu-
bina. Ojedinělou industriální památ-
kou je největší pístové dmychadlo
na zásobování vysokých pecí stlače-
ným vzduchem. Je to stroj typu TG
17 o váze 900 tun a průměru setr-
vačníku 8 m, průměru pístu a píst-
nice 3250 a 410 mm. 

Nov˘ sborník
Statutární město Ostrava, Komise

pro handicapované děti a mládež
rady města, vydalo sborník rekapitu-
lující desátý ročník česko-francouz-
ských dnů, který se konal od 16. do
20. září. Společným tématem všech
publikovaných přednášek a ohléd-
nutí za prezentacemi uskutečněnými
v rámci doprovodného programu, je
integrace postižených formou kul-
tury a volnočasových aktivit. Zá-
jemci mohou sborník získat u O.
Kovárikové na odboru kultury a
vzdělanosti magistrátu nebo v elek-
tronické podobě na internetových
stránkách města: www.mmo.cz.
Ohlédnutí za loňským ročníkem vy-
chází v době vrcholících příprav
ročníku jedenáctého, jehož součástí
budou tři odborné workshopy na té-
mata: Dysfázie a využití alternativ-
ních neverbálních metod komuni-
kace, Vytváření pracovních příleži-
tostí pro mentálně postižené osoby,
Resocializace a reintegrace sociálně
vyloučených osob, lidí v krizi.  Od-
bornou část programu ve dnech 22.
až 25. září doplní například výstava
fotografií nebo tradiční Abilympi-
áda tentokrát zaměřená na adrenali-
nové sporty.
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Malujeme vesmír
Hvězdárna a planetárium Johanna

Palisy VŠB – TU Ostrava v rámci
projektu Galerie pod hvězdami při-
pravila výstavu prací handicapova-
ných dětí ze Speciálních škol na ulici
Kpt. Vajdy v Zábřehu. Expozice s
názvem Malujeme vesmír je k vidění
do 13. července před nebo po astro-
nomickém programu. Komponované
pořady pod umělou oblohou planetá-
ria začínají každou středu v 16 a 18
hodin a v sobotu ve 14, 16 a 18 ho-
din. Zájemci mohou navštívit také
hvězdárnu a dalekohledem pozoro-
vat oblohu skutečnou. Více infor-
mací je k dispozici na interneto-
vé adrese: http://planetarium.vsb.cz
nebo na tel. č. 596 911 005.

Vítání léta
Občanské sdružení Samostatný

dětský oddíl Brontosauři zve na spo-
lečné Vítání léta 22. června. Od 14
do 19 hodin Komenského sady v
Moravské Ostravě ožijí hudebními a
tanečními vystoupeními, nejrůzněj-
šími soutěžemi a pouťovými atrak-
cemi.

Sláva vítûzÛm
Ústav sociální péče pro mentálně

postižené Ostrava 20. května uspořá-
dal II. ročník Třebovické olympiády.
Prostory Týdenního a denního pobytu
pro mládež v Třebovicích se staly dě-
jištěm sportovního zápolení v pěti
disciplínách přizpůsobených sportů.
Zúčastnilo se 58 nadšenců z několika
zařízení ústavu. Cenu pro vítěze na-
konec získalo družstvo Školy života.
Poděkování patří nejen účastníkům,
ale také studentům porubského Gym-
názia Olgy Havlové, kteří pomohli s
organizací celého dne.

Městský obvod Lhotka zve Ostra-
vany na lidovou slavnost Honění krále.
Slavnostní odpoledne začne 7. června
ve 14.30 hodin krojovaným průvodem,
který vyjde za doprovodu dechové
hudby od Mateřské školy v ulici Kali-
nova. Samotné honění krále je připra-
veno na louce za sportovní halou. Pro-
gram vyvrcholí na hřišti TJ Lhotka
vystoupením žáků zdejší základní
školy a skupiny historického šermu
Keltik, dekorováním krále a královny.
Na závěr se všichni účastníci mohou
těšit na lidovou veselici. 

Veselice v Zábfiehu
Dům kultury NH Ostrava-Jih po-

řádá v pátek 20. června Zábřežské
slavnosti. Program lidové zába-
vy zpestří dechovka, vystoupení
klaunů, soutěže a atrakce pro děti a
recesní soutěž pro dospělé o pivní
soudek. Začátek je ve 14 hodin.


