
Diváci schoulení pod deštníky byli odměněni dvěma nejlepšími světo-
vými výkony sezony a čtyřmi rekordy mítinku.

O Čokoládovou tretru mělo 7. června zájem 
1 233 dětí a rodičů.

Krátce po dvaadvacáté hodině odstartoval závod mužů na 800 m.
S časem 1:46.16 zvítězil Keňan John Litei. Na snímku s číslem 7
Michal Šneberger.
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Zlatá tretra 2005 přilákala i přes
hustý déšť a chladno více než 15 000
diváků. Městský stadion Vítkovice
Aréna byl 9. června svědkem atletic-
kého galapředstavení domácích a za-
hraničních sportovců seri-
álu IAAF Super Grand
Prix. „Zlatá tretra patří
k ozdobám našeho
města. Dovolte mi,
abych vás přivítal
v Ostravě,“ pozdravil
příznivce královny sportu
primátor Aleš Zedník při slavnost-
ním zahájení mítinku.

Navzdory nepřízni počasí podali
atleti špičkové výkony. Nejlepší svě-
tový čas letošního roku se zrodil v ne-
tradičním běhu žen na 1000 metrů.
Postarala se o něj Litevka Irina Kra-
koviaková. Ani čeští reprezentanti ne-
zůstali pozadu. Překážkář Jiří Mužík
zvítězil v silně obsazeném běhu na
400 metrů časem 0:48.93. Diskařka
Věra Cechlová-Pospíšilová poslala

disk do vzdálenosti 65,98 metrů a os-
tře sledovaný Roman Šebrle vyhrál
exhibiční trojboj. 

Skandování a potlesk tribun pře-
hlušovaly výkřiky vítězů. Kdo se dí-

val pozorně, zahlédl ale také
zklamání, bolest a slzy.

Trojnásobný olympijský
vítěz Jan Železný zůstal se
zraněnou achilovkou se-
dět na tribuně. Smůlu měl

půlkař Michal Šneberger,
který upadl v cílové rovince

běhu na 800 metrů. Trojskokanka
Šárka Kašpárková zde startovala 
naposledy v kariéře.

Zlatá tretra patří k Ostravě od roku
1961. Loni byla hodnocena jako de-
vátý nejlepší světový mítink. Pro 
atlety je radostí na ní startovat, pro di-
váky nevšední podívanou a jedineč-
nou možností vidět vrcholový sport
zblízka. Letošní ročník své vítěze zná.
Za rok na vítkovickém stadionu uvi-
díme další. (k)

Jiří Mužík krátce po vítězství v běhu na 
400 m.

Naposledy na Zlaté tretře skákala Šárka
Kašpárková. Foto: Jiří Vojzola

Zleva: místopředseda dozorčí rady Třineckých železáren, a.s., Ján
Moder, nejrychlejší sprinter světa Asafa Powell, primátor Aleš
Zedník. Foto: Jiří Vojzola

Královna sportu v Ostravû



Pro vlastníky nemovitostí nastal
čas rekonstrukcí a údržby, ale také
nové výstavby. Před zahájením prací
však musí stavebník splnit řadu po-
vinností. Většinu oprav domů, bytů,
budování bazénů, zahradních chatek,
altánků a oplocení je totiž možné
uskutečnit pouze na základě rozhod-
nutí stavebního úřadu, případně
s jeho souhlasem, pokud práce pod-
léhají tzv. režimu ohlášení. 

„Stavební povolení, pokud sta-
vební zákon a související předpisy
nestanoví jinak, je nutné u všech sta-
veb bez zřetele na jejich stavebně
technické provedení, účel a dobu 
trvání. Povolení se vyžaduje také
u změn dokončených staveb. Vydává
se na základě žádosti stavebníka. Ta
musí být doložena předepsanou do-
kumentací a zákonem stanovenými
doklady. Vyřízení podle charakteru
stavby trvá 30 až 60 dnů. Také jaké-
koliv udržovací práce na nemovi-
tosti, která je kulturní památkou, je
nutné ohlásit,“ řekla vedoucí sta-
vebně správního odboru magistrátu
Jarmila Horáková.

Občané statutárního města Ostra-
vy se musí obrátit na stavební úřady
jednotlivých městských obvodů
podle místa stavby. Pouze stavebníci
z Plesné mají stavební úřad v Po-
rubě, z Proskovic v Ostravě–Jih
a z Nové Vsi v Mariánských Horách
a Hulvákách. 

Podle zákona se povolení ani
ohlášení nevyžaduje u udržovacích
prací, pokud nebude ovlivněna stabi-
lita, požární bezpečnost stavby, její
vzhled nebo životní prostředí. Mezi
takové činnosti patří opravy fasád,
vnitřních omítek, obkladů stěn, pod-
lah a dlažeb, výměna a opravy
střešní krytiny bez zásahu do kon-
strukce a povrchu plochých střech,
komínových těles či vnitřních insta-

lací. Bez stavebního povolení lze
také vyměnit, opravit a natírat ople-
chování střech, žlaby a odpad-
ní dešťové svody, oplocení, okna
a dveře. 

„Může jít o výměnu nepodstat-
ných částí konstrukcí, opravy ústřed-
ního vytápění, větracího a klimati-
začního zařízení a výtahů, budou-li je
provádět oprávněné osoby. Za běž-
nou údržbu lze považovat výměnu
zařizovacích předmětů, například ku-
chyňských linek, van a jiného ob-
vyklého vybavení,“ dodala J. Horá-
ková.

Úpravy, které lze povolit v režimu
ohlášení, vymezuje ustanovení § 55
stavebního zákona. Jde o zásahy,
kterými se nemění vzhled, nezasa-
huje se do nosných konstrukcí a ne-
mění se způsob užívání stavby
(všechny 3 podmínky musí být spl-
něny současně). V ostatních přípa-
dech je nutné požádat o vydání sta-
vebního povolení. 

Ohlášení stavebnímu úřadu po-
stačí i u tzv. drobných staveb uvede-
ných v § 139 písm. b) stavebního zá-
kona. Lze za ně považovat stavby,

které plní doplňkovou funkci napří-
klad k rodinnému domku. Mohou mít
jedno nadzemní podlaží a zastavěná
plocha nesmí přesáhnout 16 m2,
výška 4,5 m. K takovým patří za-
hradní domek nebo bazén, jehož za-
stavěná plocha nepřesahuje 16 m2

a hloubka 3 m. Za drobné stavby se
považuje oplocení, připojení na roz-
vodné sítě a kanalizaci ke stavbě
hlavní apod. Výstavba garáží je
možná pouze na základě stavebního
povolení. Povolení je nutné i pro te-
rénní úpravy, jimiž se podstatně mění
vzhled prostředí nebo odtokové po-
měry. 

Stavebník je povinen ohlásit drob-
nou stavbu, úpravu a udržovací
práce předem. Začít lze až na zá-
kladě písemného souhlasu přísluš-
ného úřadu. Pokud toto sdělení ne-
bude stavebníkovi oznámeno do 30
dnů ode dne ohlášení, může provést
práce i bez něj. Za den ohlášení se
považuje den, kdy bylo ohlášení po-
dáno. Stavební úřad může v uvedené
lhůtě stanovit, že ohlášenou stavbu
nebo práce lze provést jen na základě
stavebního povolení. (r)

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âERVEN 2005 Vychází zdarma jedenáctkrát ročně ❏ Vydavatel: statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 
www.mmo.cz ❏ IČO 00845451 ❏ Registrační číslo: MK ČR E 12811 ❏ Redakce: M. Václavková, K. Konečná, T. Arťušenková, 
I. Löffelmannová, telefon: 599 442 291, 599 442 284, 599 443 008, 599 442 050, http://noviny.mmo.cz, e-mail: redakce@mmo.cz 
❏ Fotografie: J. Urban a M. Pěgřim (pokud není uvedeno jinak) ❏ Tisk: Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, 709 70 Ostrava-Mariánské Hory
❏ Distribuce: Mediaservis s.r.o., Severomoravská divize, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava ❏ Vydáno: 17. června 2005

Ostravská radnice ãerven 20052

❏ Nepfiehlédnûte
Ztráty a nálezy

Většina lidí už v životě něco
ztratila. Nepříjemné je, pokud se
ztráta týká osobních dokladů a prů-
kazů. Kam se obrátit, radí vedoucí
Střediska informačních služeb ma-
gistrátu Ivana Šotková:

„Občané si neuvědomují důleži-
tost okamžitého ohlášení ztráty
nebo odcizení občanského průkazu
na nejbližším matričním úřadu
nebo na obecním úřadu obce s roz-
šířenou působností, kterým je v Os-
travě magistrát. Při ohlášení ztráty,
odcizení, poškození nebo zničení
občanského průkazu dostane občan
potvrzení, které platí dva měsíce. 

Platnost průkazu skončí ohláše-
ním jeho ztráty nebo odcizení,
o vydání nového si musí občan po-
žádat do 15 pracovních dnů. Lhůta
pro vystavení dokladů úřadem je 30
dnů ode dne, kdy o jeho vydání po-
žádá. Obdobné je to se ztrátou 
cestovního pasu. Držitel cestovního
pasu je povinen ohlásit neprodleně
ztrátu nebo odcizení tohoto doku-
mentu orgánu příslušnému k jeho
vydání, popřípadě matričnímu
úřadu nebo nejbližšímu útvaru poli-
cie. Platnost cestovního pasu končí
ohlášením jeho ztráty nebo odci-
zení. Cestovní pas se strojově čitel-
nou zónou se vydává ve lhůtě 30
dnů. Žádá-li občan o vydání v kratší
lhůtě, může dostat jen doklad bez
strojově čitelné zóny. 

Odbor dopravy Magistrátu města
Ostravy při ohlášení ztráty řidič-
ského průkazu vydá náhradní na
pracovišti v ulici Výstavní 55 
v Ostravě-Vítkovicích. Pokud řidič
ztratil také občanský průkaz, musí
přinést rodný list a potvrzení
o ztrátě občanského průkazu. Vy-
dání duplikátu řidičského průkazu
trvá 30 dnů. Při ztrátě ostatních do-
kladů se s žádostí o vystavení du-
plikátu obracejte na ty orgány, které
původní průkaz vydaly.

Agendu ztrát a nálezů vede
každý úřad městského obvodu. Ten
eviduje hlášení občanů o ztrátách
věcí a přijímá nálezcem odevzdané
věci. Pokud je u nalezené věci
možné zjistit vlastníka, úřad měst-
ského obvodu jej kontaktuje a vy-
zve k převzetí nalezené věci. Vý-
jimkou jsou občanské průkazy,
cestovní pasy a řidičské průkazy.
Nalezený řidičský průkaz je zalo-
žen do spisu řidiče a občan je vy-
zván k jeho převzetí. Seznam věcí,
u nichž nebyl zjištěn vlastník, je
zveřejňován na úřední desce úřadu
městského obvodu a pravidelně se
aktualizuje. Věci, o které se do 
1 roku nepřihlásí vlastník, propa-
dají státu.“

Nabídka majetku Radniãní restaurace
Statutární město Ostrava nabízí k

prodeji přebytečný movitý majetek
Radniční restaurace za cenu podle zna-
leckého posudku. Zájemci o prohlídku

se mohou obrátit na zaměstnance od-
boru technické správy majetku Miro-
slava Neussera na telefonním čísle:
599 442 237.                   

Název Rok Ks Odhadní cena 
pořízení bez DPH

Umělé květiny nástěnné 1990 8 336
Květina umělá vysoká 1990 9 3 361
Konvektomat MD 10-11 1990 1 23 000
Elektrický sporák SA-40 1990 1 3 500
Elektrický kotel KE 22 1990 2 9 000
Elektrický robot RE 22 1990 1 5 500
Lednice DERBY 1990 1 3 500
Řeznický špalek 700x700 1990 2 2 000

Povinnosti stavebníkÛ pfied zahájením prací

Členové zastupitelstva města se
zúčastnili 17. až 22. května za-

hraniční pracovní cesty do Velké

Británie. Jejich cílem bylo získat
poznatky z procesu restrukturali-
zace, problematiky řešení bývalých

průmyslových ploch, jejich regene-
race a zkušenosti z budování a pro-
vozu střediska správních čin-
ností.

„Jedno ze správních center jsme
navštívili v Liverpoolu. S jeho pří-
pravou začali v roce 2001. Dnes jich
pracuje ve městě deset,“ informoval
na tiskové besedě náměstek primá-
tora Mirko Jašurek. Občané si zde
vyřizují veškerou agendu ve správě
městského úřadu. Na počkání je vy-
řešeno 95 procent požadavků. Oby-
vatelé mají sedm dnů v týdnu čty-
řiadvacet  hodin denně k dispozici
Call Centrum. V partnerském Co-
ventry se zástupci Ostravy sezná-
mili s rozvojem města, v Sheffieldu
s projekty oživení historického
centra. (ta)

Zastupitelé získávali zku‰enosti ve Velké Británii

Středisko správních činností v Liverpoolu.



V Ostravě čeká na investory ještě několik desí-
tek hektarů zatím neobsazených průmyslových
zón. Dosavadní zkušenosti zcela jasně ukazují, že
intenzivní podpora využití industriálních lokalit
ze strany města přináší efekt. Když přivítal před
dvěma roky náměstek primátora Petr Kajnar jed-
noho z prvních investorů v zóně Hrabová – ASUS
Czech s.r.o., v nejmenším netušil, že se na začátku
letošního června (7. 6. 2005) zúčastní v Trojském
zámku slavnostního večera spojeného s vyhláše-
ním nejúspěšnějšího Investora roku 2004 v rámci
celé republiky. 

■ Takže Ostrava se opět v tvrdé konkurenci
neztratila?

Naopak a jsem opravdu moc rád. Do města to-
tiž putuje prestižní ocenění za mimořádný přínos
pro českou ekonomiku. Letošní už pátý ročník
uspořádali Sdružení pro zahraniční investice AFI,
Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest a další subjekty podporující projekt
přímých zahraničních investic v České republice
pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.
A firma ASUS Czech získala prvenství. Na za-
čátku roku tato firma zahájila provoz v novém zá-
vodě na výrobu a servis počítačů a dnes už patří ke
špičce.

■ Dosud ale nevíme, v čem konkrétně spo-
čívá onen největší přínos pro rozvoj české eko-
nomiky.

V počtu vytvořených pracovních míst.
■ Prosím?
Ale ano, výstavba montážního závodu na území

o velikosti 6,5 hektaru byla dokončena v lednu.
Mimochodem, stavební úřad v Hrabové vydal
rozhodnutí k povolení zkušebního provozu s plat-
ností do konce příštího roku, dokdy musí investor
splnit podmínky rozhodnutí a požádat o kolau-
daci. V současné době ASUS Czech zaměstnává
asi 350 pracovníků, přičemž do konce letošního
roku by se měl jejich počet pohybovat okolo tisí-
covky.

■ Při ceremoniálu a předávání ocenění za-
znělo, že ještě nedávno byla pro zahraniční 
investory velkou motivací zejména levná pra-
covní síla zde v Česku. Platí to stále?

Dnes je prioritou kvalifikace a odbornost pra-
covní síly. Ostrava má silné zázemí především
v technickém školství a výrazně se začíná rozvíjet
také spolupráce s privátním sektorem. Úspěch
ASUS Czech je toho dobrým příkladem. 

■ Tchajwanský investor má tedy velký 
důvod k oslavám.

Samozřejmě, to ocenění Investor roku 2004 je
hlavně vítězstvím tchajwanského investora, ale
osobně za ním vidím obrovský kus práce na naší –
české straně. Především
vládní agentura Czech-
Invest prokazuje, že posky-
tuje bezkonkurenčně nej-
lepší servis ve střední a vý-
chodní Evropě. Jen tak na
okraj, když jsem před ro-
kem a půl projednával je-
den z problémů s náměst-
kem Janou, bylo hodně po
půlnoci. Podobné pracovní
nasazení jsem u Pražáků
ještě neviděl, opravdu.
Vzpomínám si, že to bylo
právě v době, kdy se 
Ostrava začala ucházet
o společnost ASUS.

■ Nezlobte se, ale to
spojení „ucházet se“ je
přinejmenším zvláštní,
nemyslíte?

Proč? Přece Ostravu pro-
dáváme investorům jako
nevěstu. Přitom to není
žádná kráska, do dokona-

losti jí tu a tam něco schází. O to větší musíme na-
bízet věno. To znamená, že se musíme snažit in-
vestorům vytvořit takové podmínky, aby nám dali
přednost před ostatními, jak to ostatně udělali
Tchajwanci.

■ Proč se rozhodli pro nás? 
Byli jsme připraveni. V Hrabové mohli začít

stavět okamžitě po podpisu smlouvy. Pozemek do-
stali zadarmo. Včetně projektové přípravy všechno
stihli za necelý rok. Ale to by nestačilo. Přímo od
zástupců společnosti ASUS vím, že nakonec roz-
hodlo to, že na magistrátu našli mimořádně profe-
sionální a vysoce motivovaný pracovní tým.

■ Můžete být konkrétní?
Za všechny bych rád jmenoval alespoň

Marcelu Tomáškovou a Josefa Broma z odboru
ekonomického rozvoje, kteří ve dne v noci
mnoho týdnů za sebou bez ohledu na osobní
volno a pracovní dobu zvládali ve vysokém
tempu náročnou přípravu vstupu tohoto
investora do průmyslové zóny. Renata Kolková,
vedoucí legislativně-právního odboru dokázala
opakovaně revidovat nové verze smluv doslova
přes noc. Magistrátní právníci pracovali pros-
tě rychleji než společností ASUS najatá
renomovaná pražská advokátní kancelář. Takže
prestižní ocenění Investor roku 2004 je tak
trochu také jejich prvenstvím.   (Maj)
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❏ Rozhovor

Do Ostravy mífií prestiÏní ocenûní Investor roku

Významnou investicí přesahující hodnotu 100
milionů korun je pro region výstavba nového centra
zákaznických služeb GE Money v Ostravě. Smlou-
vu o spolupráci při realizaci investice podepsali 
1. června v Ostravě hejtman Moravskoslezského
kraje Evžen Tošenovský, primátor města Aleš Zed-
ník a předseda představenstva a generální ředitel 
GE Money Multiservis Jiří Pathy. Přítomen byl také
Jonas Hasselrot, ředitel provozu GE Money. 

,,Otevřením centra vznikne v horizontu tří let
přibližně 500 kvalifikovaných pracovních míst.
Především středoškoláci dostanou příležitost
uplatnit své schopnosti, znalost angličtiny nebude
hlavní podmínkou při výběru. Zájemci o práci se
od srpna mohou přihlásit do informačních work-
shopů a od září do října začneme v náborovém
středisku pobočky GE Money Bank v centru
města přijímat první zaměstnance,“ řekl J. Pathy.

V současné době má univerzální banka v České
a Slovenské republice téměř jeden a půl milionu
zákazníků a nestačí je odbavovat jen z pražského
servisního centra, kde je zaměstnáno sedm set
lidí. Pro udržení kvality nabízených služeb
klientům, jejichž počet neustále roste, potřebuje
peněžní ústav dostatek kvalifikované pracovní
síly. Nejen to, ale také nejširší nabídka lokalit
dostupných pro projekt, kdy GE Money obsadí 
6 000 čtverečních metrů z celkové plochy 23,5
hektaru průmyslové zóny v Hrabové, lepší
možnosti náboru nových pracovních sil, dobrá
dopravní dostupnost, vyhovující infrastruktura,
připravenost území pro investiční výstavbu
a v neposlední řadě také zájem zastupitelstev
kraje i města, byly důvodem, proč vedení banky
dalo přednost Ostravě před Libercem,
Pardubicemi a Olomoucí. 

Výstavba nové budovy byla zahájena v červnu
v lokalitě Ostrava-Hrabová. Developerem je spo-
lečnost CTP Invest a projekt ponese název AXIS
Park. Zahájení provozu centra je plánováno na
druhé čtvrtletí roku 2006 a klientům přinese rych-
lost, jednoduchost, dostupnost a pohodlí při vyři-
zování finančních záležitostí. Společnost klade
důraz na tvorbu kvalitních pracovních podmínek
a příjemné zázemí pro práci svých zaměstnan-
ců. 

Primátor města Aleš Zedník poukázal na nut-
nost vzdělání, které je jedinou možností z hle-
diska tvorby pracovních míst a dodal: „Jsem pře-
svědčen, že Ostrava a její okolí nabídnou
zákaznickému centru GE Money dostatek kvalit-
ních a talentovaných pracovníků. Věřím, že tato
investice přispěje k dalšímu rozvoji našeho
města.“ (iL)

Nové zákaznické centrum bude pro mûsto pfiínosem 

M. Tomášková a J. Brom z odboru ekonomického rozvoje

Náměstek primátora Petr Kajnar



Ostravská radnice ãerven 20054

■ MILIONTÁ NÁ-
V·TùVNICE. Stře-
disko informač-
ních služeb (SIS)
odboru vnitřních
věcí magistrátu,
které zahájilo
svou činnost v
lednu 1996, přiví-
talo 14. června
miliontého ná-
vštěvníka. Stala
se jím Táňa Ma-
tušová z Ostra-
vy–Zábřehu. „V
první chvíli jsem
si myslela, že 
jsem se připletla
někam, kam ne-
patřím. Bylo to pro mne velké překvapení,“ řekla žena, která do bu-
dovy magistrátu  přišla v polední pauze okopírovat  doklady. „Do
střediska chodím vždycky, když si něco potřebuji vyřídit. Pracovnice
jsou moc příjemné, ochotně poradí na koho a kam se  občan se svou
záležitostí může obrátit,“ dodala. Kytici a upomínkové předměty
města Ostravy jí předali primátor Aleš Zedník a tajemnice magist-
rátu Alena Kartousková.

■ KOUPALI·Tù V NOVÉM. Rekon-
struované letní koupaliště v Ostra-
vě-Porubě zahájilo za účasti primá-
tora Aleše Zedníka 27. května no-
vou sezonu. Návštěvníky čeká řada
změn. Nově byl vytvořen rekreační
trávník na ploše téměř 7 hektarů,
dětské brouzdaliště, vznikly objekty

občerstvení,
travnaté plo-
chy byly do-
plněny lavič-
kami, dřevě-
nými lehátky,
převlékacími
boxy. V části
přilehlého lesa
se nachází tzv.
chorvatská ri-
viéra, která je
tvořena dřevě-

nou terasou a je doplněna plochami
z oblázků a soliterními balvany z lo-
mového kamene. V rámci oprav
byly vybudovány inženýrské sítě a
provedeny sadové a terénní úpravy.
Investiční náklady z rozpočtu města
Ostravy této části dosáhly 25 mil.
korun. 

■ OCENùNÍ ¤IDIâÒ.
Milion a více kilo-
metrů bez nehody
ujelo v rozmezí de-
seti až dvanácti let
třiačtyřicet řidičů
Dopravního podni-
ku Ostrava a.s. Za
účasti primátora
Aleše Zedníka byli
oceněni za svou bez-
chybnou práci na
slavnostním setkání
„milionářů“  27. květ-
na v sále Ústředních
dílen v Ostravě-
-Martinově. Jedinou
ženou mezi odměně-
nými byla řidička porubské
tramvaje Zlata Tothová (na
snímku s ředitelem dopravního
podniku Františkem Vaštíkem).
U dopravního podniku je za-

městnáno 1 025 řidičů, z toho
103 pracovníků dosáhlo jízdou
bez zaviněné nehody limitu od
půl do jednoho a půl milionu 
kilometrů. 

Bez vzdûlání nebude Ïivot nikdy snadn˘
Pracovníci oddělení analýz a 

prognóz Úřadu práce v Ostravě ve
spolupráci s ostatními úřady práce 
v kraji vydali letos mimo jiné také
Rozbor evidované nezaměstnanosti
osob se základním vzděláním v Mo-
ravskoslezském kraji za loňský rok. 

Lidé se základním vzděláním jsou
jednou z nejrizikovějších skupin ne-
zaměstnaných. Velmi obtížně jsou
zaměstnatelní z důvodu chybějícího
vzdělání a kvalifikace, ale částečně
také pro nedostatek praktických do-
vedností a zkušeností. Jejich šance
najít si práci snižuje také skutečnost,
že ve srovnání s kvalifikovanějšími
pracovníky jsou méně aktivní a inici-
ativní. Na trhu práce v kraji je dlou-
hodobý nedostatek volných pracov-
ních míst. Situaci lidí se základním
vzděláním ještě zhoršuje to, že ně-
kteří zaměstnavatelé jsou přesvědčeni
o nízké kvalitě a motivaci lidí se zá-
kladním vzděláním, a proto požadují i
na pracovní místa vhodná pro osoby
se základním vzděláním vyučence.

Po čtyřletém nepřetržitém mezi-
ročním nárůstu stavy evidovaných
uchazečů o zaměstnání se základním
vzděláním v Moravskoslezském
kraji v průběhu minulého roku
klesly. Koncem prosince 2004 jich
úřady práce evidovaly celkem 

32 125, což je o 1 117 méně než v
roce 2003. To ale neznamená, že na-
stal zásadní obrat k lepšímu. Varující
je zejména mladými lidmi nedoceňo-
vaný význam vzdělání.

Uchazečů se základním vzdělá-
ním do 25 let věku bylo v závěru
roku 2004 v evidencích úřadů práce
v kraji 6 119, což představuje 28 % 
z celkového počtu 21 877 registrova-
ných uchazečů o zaměstnání této vě-
kové skupiny. Většinou šlo o mladé
muže a ženy bez jakýchkoliv zdra-
votních handicapů, kteří často po-
cházeli z rodin s jedním nebo více
nezaměstnanými členy a hrozilo jim
nebezpečí „dědičnosti“ rodinné ne-
zaměstnanosti. Tu mnohdy vnímali
jako normální stav. Právě proto je
třeba soustředit více pozornosti na
mladé a vést je k návratu do vzdělá-
vacího systému. Je nutné, aby získali
kvalifikaci uplatnitelnou na trhu
práce, vybudovali si povědomí po-
třeby celoživotního vzdělávání,
popř. se do budoucna připravili na
reálnou možnost změny kvalifikace.
Jinak jejich perspektiva nebude nijak
růžová. Břemeno lidí bez kvalifikace
často dlouhodoběji odkázaných na
sociální dávky, a tím k životu v chu-
době, tak s sebou povlečou další de-
sítky let. (r)

Peníze na opravy silnic a mostÛ
V rámci rozpočtu města bylo pro

tento rok schváleno na účelové opravy
místních komunikací 121 mil. Kč a na
opravy mostů 61 mil. Kč. V porovnání
s vynaloženými prostředky na opravy
v roce 2004 je to přibližně dvojná-
sobná částka. Z celkově plánovaných
deseti oprav místních komunikací jsou
v současné době realizovány tři.
Z osmi oprav mostů a lávek bude pět
dokončeno v letních měsících. Jako
první z připravovaných akcí byla
v březnu zahájena oprava mostu přes
Padělkový potok v ulici Na Hrázi
v Ostravě-Martinově. Zhotovitelem
jsou Ostravské komunikace, a. s.
V současné době jsou provedeny nové
opěry, koryto potoka je zpevněno.

Pracovníci zahájili přípravu pro ulo-
žení nosné konstrukce. Na konci
června bude oprava mostu dokončena.
Na opravě lávky přes rokli v ulici A.
Hrdličky v Ostravě-Porubě, která byla
zahájena v dubnu letošního roku, se
v těchto dnech finišuje. Zhotovitelem
je PRONTO STAVBA, s.r.o. Po sne-
sení ocelové nosné konstrukce byla
v místech jejího uložení zjištěna ta-
ková koroze, že lávka musí být zkrá-
cena a opěry, na nichž je uložena, 
posunuty. V současnosti jsou opěry
vybetonovány a ocelová konstrukce
zkrácena, její konce jsou zesíleny
a vyztuženy. I přes tyto vícepráce
bude termín dokončení, konec června,
dodržen. (r)

Nemocnice dostává novou podobu
Objekt, jehož rekonstrukce byla

zahájena v srpnu 2004 a investorem
je statutární město Ostrava, zhotovi-
telem Bytostav Poruba, a.s., je určen
pro administrativně-správní účely
městské nemocnice. Součástí úprav
jsou vnější venkovní a vnitřní
omítky, keramické obklady, po-
dlahy, zateplení střešní konstrukce
krovů a kompletní výměny oken a
dveří. Nově jsou provedeny vnitřní
rozvody vody, kanalizace, silno-
proudu a slaboproudu, rozvodů
ústředního topení, venkovní pří-
pojky vody, kanalizace, elektro,
teplé užitkové vody. Budova má
bezbariérový přístup. 

Bývalé soukromé plicní Kleinovo

sanatorium, kde se léčil a posléze
skonal hudební skladatel Leoš Janá-
ček (12. 8. 1928), se stalo v roce
1937 součástí městské nemocnice.
Jde o architektonicky zdařilou
stavbu s bohatou minulostí. V nej-
vyšší míře je proto dbáno na zacho-
vání historických hodnot především
v interiérech. 

Opravený objekt bude předán do
užívání v červenci letošního ro-
ku. Na tuto investiční akci byla pro-
střednictvím Ministerstva zdravot-
nictví ČR poskytnuta státní dotace
20 mil. Kč. Zbývající část nákladů
ve výši 68 748 721 korun je kry-
ta rozpočtem statutárního města 
Ostravy. (r)

❏ Stfiípky
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Nároãná v˘stavba kolektoru Centrum fini‰uje
Velký kontrolní den stavby Rozšíření kanali-

začního systému města Ostravy, který je spolufi-
nancován EU z fondu ISPA, se uskutečnil v Nové
radnici 11. května. Zúčastnili se ho Tomáš Bernat
z ministerstva životního prostředí, zástupkyně 
ministerstva pro místní rozvoj Xavera Poldaufová
a Jan Zezula z Centra pro regionální roz-
voj ČR.

Inženýra stavby zastupovali Richard Shackleton
a Kewin Mowforth z anglické firmy Halcrow
Group Limited. Dostavili se vedoucí pracovníci
zhotovitelských firem, budoucí uživatelé a správci
kolektoru a kanalizační sítě. 

Účastníci byli v odborné prezentaci seznámeni
stavbyvedoucím Janem Prášilem s postupem prací
na stavbě I – Kompletace kanalizačních sběračů.
Jde o kanalizační systémy v sedmi lokalitách 
Ostravy. V Ostravě-Porubě, Výškovicích, Klim-
kovicích, Polance, Proskovicích, Staré Bělé a
v Ostravě-Muglinově.

V současné době je předán sběrač v Ostravě-
-Porubě. Kolaudace byla provedena ve Výškovicích.
V závěrečné fázi realizace jsou části kanalizačních
sběračů v Proskovicích. Rozsahem prací patří Stará
Bělá a Muglinov k nejnáročnějším úsekům. Důvo-
dem jsou tamní složité geologické podmínky.
V úseku Muglinov vede sběrač v jedenáctimetrové
hloubce pod povrchem a už v pěti metrech narazili
pracovníci na skálu. Její ražba zpomalila tempo
prací. Také přechod potrubí pod řekou Ostravicí byl
jednou ze složitých operací výstavby. I tato část ka-
nalizace je po technologické stránce hotova, před do-
končením jsou povrchové úpravy cest a chodníků.
Celková částka vynaložená na kompletaci kanalizač-
ního systému se přiblížila k 616 mil. korun. 

Prezentace stavby II - Kolektoru Centrum se ujal
stavbyvedoucí Karel Muška. Zhodnotil průběh jed-
notlivých fází výstavby 6 těžních šachet v délce 
1 649 m, plnění pracovních a finančních harmono-
gramů. Hovořil o problémech v geologicky nároč-

ném terénu a jejich řešeních, zejména o statickém
zajištění budov v centru Ostravy (Domu umění, mu-
zea, základní umělecké školy, budovy krajského
soudu, Elektry a hotelu Imperial). Zmínil se také
o důvodech navýšení celkového rozpočtu staveb.
Vyjádřil přesvědčení, že prodloužení termínu ukon-
čení prací nebude mít  vliv na úspěšné předání ko-
lektoru v listopadu 2005. Na závěr vystoupil 
R. Shackleton, který zdůraznil velikost, složitost
a význam této stavby především pro budoucí gene-
race. Ocenil, s jakou předvídavostí vedení a pově-
ření pracovníci města naplánovali realizaci stavby.
Předpokládaná cena této investice je 785 mil. korun.

Ve druhé části kontrolního dne si zúčastnění pro-
hlédli jednotlivá pracoviště obou staveb. Především
návštěva podpovrchových částí kolektoru se scho-
dišťovým přístupem do podzemí a prohlídka beto-
nového skeletu s uložením kanalizačního potrubí
a ostatních energovodů se setkala s velkým 
zájmem. (iL)

Ostrava 
chce b˘t mûstem

aktivních lidí
Dostatečné předpoklady, životní podmínky

a schopní lidé, to jsou aspekty, které povedou
k naplnění vize Zelená Ostrava – město aktivních
lidí - metropole vzdělávání, průmyslu, obchodu
a zábavy, o které se mimo jiné hovořilo 
10. června na konferenci o Strategickém plánu
rozvoje statutárního města Ostravy na léta
2005–2013 v hotelu Atom.

Záměr je připravený pro potřeby města. Pláno-
vání je klíčovým prvkem řízení a v tomto ohledu
by jeho realizace měla zajistit podporu aktivit
a projektů, které se budou navzájem posilovat.
Účastníci konference diskutovali o vývoji města.
Ostrava by se měla stát místem aktivních lidí, pro
které budou vytvořeny takové životní podmínky
v oblasti bydlení a vzdělání, které zamezí odlivu
kvalifikovaných sil. „Strategický plán není doku-
mentem, který skončí v šuplíku. Už nyní je
v mnoha bodech naplňován. Prioritou je oblast
lidských zdrojů a ekonomický rozvoj. Podstatné
je, že je zpracován a posuzován s ohledem na ži-
votní prostředí. Podporuje spolupráci s nezisko-
vými organizacemi především v sociální sféře.
Upozornil také na slabá místa, jako je například
dopravní infrastruktura,“ řekl náměstek primátora
Vít Ruprich.

„Plán je rozdělen do sedmi strategických
okruhů. Poprvé je do něj začleněna kapitola
rozvoje lidských zdrojů, za kterou jsme
odpovědni,“ uvedl Josef Jünger ze soukromé
Vysoké školy podnikání.

,,Dokument je silně reálný a dává záruky, že
bude vodítkem k rozvoji města. A jeho
představitelé budou hrát roli koordinační,“ uvedl
Vítězslav Kuta z Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity v Ostravě. 

Na zpracování Strategického plánu rozvoje
statutárního města Ostravy, který bude každé dva
roky aktualizován, se kromě zástupců města
podíleli odborníci z řad podnikatelů, vysokých
škol a neziskových organizací. Podle náměstka
primátora Víta Rupricha bude město plnění
jednotlivých cílů kontrolovat. Spolupraco-
vat při tom bude s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje (iL)

Mezinárodní drážní veletrh Czech Raildays byl
za účasti premiéra České republiky Jiřího
Paroubka, představitelů města, kraje a dalších
hostů zahájen 14. června v areálu nákladového
nádraží v Ostravě. Stěžejním tématem letošního
setkání se staly záležitosti související
s interoperabilitou – tedy s železnicí bez hranic.
Jde o budoucí rozsáhlé investice do modernizace
sítí a vozidlového parku podle společných
technických parametrů vybraných zemí Evropy.
Nejvýznamnější novinkou veletrhu byla
prezentace třísystémové lokomotivy řady 1216.
Lokomotiva bude využívána v Rakousku,
Německu, Slovinsku, Itálii, Slovensku a také
v České republice. Součástí propagace kolejové
dopravy byly odborné semináře se zaměřením na
koncepci rozvoje, správy a údržby železniční
dopravy, využití satelitní navigace v železniční
zabezpečovací technice aj.

Lákadlem expozice Českých drah, a.s., byl rych-
lovlak Pendolino, který jen za prvních pět testova-
cích měsíců svezl na trase mezi Prahou a Děčínem
více než 150 tisíc lidí.

„Modernizace kolejové dopravy svědčí o techno-
logickém vývoji na železnici. Zanedlouho můžeme
být svědky toho, že se doprava po železnici stane
rychlejší než doprava silniční. Pokud bych si měl
vybrat, čím cestovat, dal bych přednost Pendolinu,“
řekl primátor Aleš Zedník.

Od poloviny prosince 2005, podle nového jízd-
ního řádu, by měly rychlovlaky Pendolino zajišťo-
vat přepravu cestujících mezi Prahou a Ostravou za
dobu kratší 3,5 hodiny, což je o půl hodiny rychleji
než spojem Supercity Manažer. Provozní rychlost
nejmodernější vlakové soupravy v rámci nových
členských zemí EU je 230 km/hod. Pendolino by
tak mělo být na trati mezi Ostravou a Prahou kon-
kurencí letecké dopravě.

Premiér Jiří Paroubek přijal po zhlédnutí expozic
vystavovatelů pozvání primátora A. Zedníka k ná-
vštěvě Nové radnice, kde se podepsal do Pamětní
knihy města Ostravy.

První den veletrhu byl zakončen charitativním
projektem Vlak štěstí a naděje, který připravily
České dráhy s firmou Siemens pod patronací Fede-
race dětských domů ČR. (iv)

Úspû‰n˘ Ïelezniãní veletrh
Aleš Zedník a Jiří Paroubek zahájili Czech Raildays.
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Soutěž Dům roku vstoupila úspěšně do dalšího ročníku
vyhodnocením v pořadí už jedenácté stavby, která se od 8. června

honosí titulem nejzdařilejšího objektu. Za uplynulý rok získala prestižní
bronzovou plaketu a finanční ohodnocení ve výši 200 tisíc korun
novostavba administrativní a provozní budovy firmy Liftcomp a.s.
z Poruby. Autory architektonického řešení jsou Vladimír Milata, Ing.
arch. Jan Zelinka a Ing. arch. David Wittasek z ostravského Atelieru 38.
Dodavatelem vítězného domu je Bytostav Poruba, a.s. Hodnotící komise
vysoce ocenila nadprůměrnou architektonickou kvalitu celkového
řešení, které citlivou volbou použitých materiálů ve vztahu k výrobní
funkci tohoto objektu podtrhává jednotu řešení interiéru a exteriéru.

Také další hodnocený dům, Hasičské muzeum v Přívoze, si získal obdiv pro svou zajímavou vnitřní
i vnější kompozici. Pomyslná stříbrná medaile, která má v soutěži podobu stotisícové odměny, patří muzeu
zcela právem. Jde o skutečně úspěšný příklad takzvané rehistorizace budovy, která díky vyváženému
a citlivému použití architektonických prostředků včetně provázání moderní dostavby výrazně přispívá
k estetizaci zdevastovaného prostředí městské památkové zóny v Přívoze. Investorem rekonstrukce muzea
je statutární město Ostrava, autorem architektonického řešení Ing. Pavel Petruška a dodavatelem Stavos
Stavba a.s.

Přestože je tato městská soutěž spojena s domy a stavbami, není jen o architektuře. Její snahou je také
zvýšit úroveň a kvalitu stavebnictví, opomíjen není přínos jednotlivých projektů pro samotné město, ani to,
jak dotvářejí okolní prostředí, jak jsou stavby inspirativní a zajímavé pro laickou veřejnost. (M) 
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Titul DÛm roku získala
budova firmy Liftcomp

1. Hasičské muzeum, Ostrava-Přívoz 
(2. místo)

2. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Hrabová
(čestné uznání)

3. Budova „E“ Severomoravské plynárenské, a. s.,
Moravská Ostrava (čestné uznání)

11 22

33

44

55

66

77

Předseda představenstva
LIFTCOMP a.s. Miroslav
Miko

4. Obvodní kulturní středisko, Hrabůvka  
(čestné uznání)

5. Bytový dům,  Mor. Ostrava (čestné uznání)
6. Rodinný dům, Lhotka (čestné uznání)
7. Zdravotní a společenské středisko,

Ostrava-Jih (čestné uznání) 
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V severozápadní části Ostravy,
na vyvýšeném ostrohu nad souto-
kem řeky Odry a Ostravice, leží
v nadmořské výšce 280 metrů uni-
kátní chráněné území.

Landek
Geologie, historie i příroda ho

předurčovaly k vyhlášení za Chrá-
něný přírodní výtvor již v roce
1966. Předmětem ochrany bylo
tehdy území o rozloze 2,75 ha za-
hrnující výchozy uhelných slojí
a část okolního lesního porostu.
O dvacet tři let později došlo 
k rozšíření chráněné plochy na
85,53 ha. V roce 1992 byl Landek
převeden do kategorie Národní
přírodní památka.

Zájem Ostravanů o toto území

vzrostl po roce 1780 objevem uhlí.
Do 70. let 19. století se zde dobý-
valo z povrchových výchozů, do 

nichž byly raženy štoly. V roce
1835 byl založen Důl Anselm. Po
ukončení jeho provozu v roce 1991
byl areál dolu rekonstruován na
Hornické muzeum. Jeho osm bu-
dov je zapsáno v seznamu kultur-
ních památek. 

Landek je dnes navštěvován ne-
jen pro svou historickou hodnotu
(nález krevelové sošky ženského
těla z období mladšího paleolitu,
tzv. Petřkovické Venuše), ale také
jako místo rekreace a seznámení se
s významnými horninami a ne-
rosty ostravského souvrství. Ve vý-
chozech černého uhlí a v sutích lze
najít fosilizované zbytky plavuní,
přesliček i kapradin. Území je čle-
nité, rozbrázděné přirozenými
roklemi a různě velkými poklesy

způsobenými hornickou činností.
V porostu místy až pralesovitého
charakteru vynikají mohutné
buky, duby a javory. Pestrost by-
linného podrostu je nejpatrnější
v jarních měsících. V létě návštěv-
níky potěší pohled na chráněnou
lilii zlatohlávka nebo nápadnou
šalvěj lepkavou. Tichý pozorovatel
se může setkat s lejskem šedým,
strakapoudem prostředním nebo
žlunou zelenou. Díky bývalému
důlnímu závodu zde mají vhodné
podmínky netopýři.

Zájemci o pohled na průmyslo-
vou část Ostravy mohou využít vy-
hlídkovou věž, která byla na 
Landeku postavena v roce 1998 
za finančního přispění města 
Ostravy. (K)
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Filmov˘ festival zná vítûze
Dokumentární snímky, televizní

programy a videoprojekce zachycu-
jící stav přírodního prostředí na po-
zadí současné společnosti přinesl 
II. ročník Mezinárodního festivalu
filmů o trvale udržitelném rozvoji
TUR Ostrava 2005. Více než pět
desítek filmů se v Domě kultury
města Ostravy promítalo od 24. do
26. května. Domácí produkci zastu-
povalo 7 titulů, zbývajících 44 na-
točili autoři z Francie, Chorvatska,
Izraele, Kanady, Německa, Polska,
Slovenska, Itálie a USA.

„O festivalový program byl
velký zájem mezi školami
i veřejností. Za tři dny ho navštívilo
téměř tři tisíce diváků. Jsem
přesvědčen, že záměr předat lidem
poselství o možnostech skloube-
ní vývoje lidské společnosti
s udržením rovnováhy v přírodě,
byl naplněn,“ řekl náměstek
primátora a předseda festivalového
výboru Mirko Jašurek.

Filmy hodnotila odborná meziná-
rodní porota s důrazem na aktuál-

nost a spojitost s trvale udržitel-
nými trendy.

Hlavní cenu Grand Prix TUR 
Ostrava 2005 – Cenu primátora
města Ostravy převzala z rukou
Aleše Zedníka Nicole Hirschler za
snímek Fascinující země Asie –
voda života. 

Jediným českým oceněným sním-
kem se stal jedenáctiminutový šot re-
žiséra Lumíra Pecolda Jak se buduje
skládka komunálního odpadu, který
získal Cenu ministra životního pro-
středí ČR. Film byl vyroben pro spo-
lečnost OZO Ostrava s.r.o. jako výu- 
ková pomůcka pro základní školy.

Cenu předsedy Poslanecké sně-
movny ČR získal polský vzdělávací
film Biomasa pro energetické
účely, Cenu ministra průmyslu
a obchodu ČR německé Vysílání
s myší-speciál přibližující dětem 
alternativní výrobu energie.

Slavnostní předání prestižních
cen a čestných uznání se uskuteč-
nilo 27. května 2005 v hotelu
Atom. (k)

V jarních měsících přicházejí v 
ostravské zoologické zahradě na svět
mláďata exotických i domácích druhů
zvířat. Poprvé v historii se letos poda-
řilo odchovat kuřata sovice krahujové.
Návštěvníci je mohou vidět nedaleko
vstupní brány. Novým přírůstkem je
také mládě jelena milu (na snímku),
emu hnědého, siky vietnamského a
klokana rudokrkého.

Historicky první rybářské závody
se za velkého zájmu dětí uskutečnily
na rybnících za pavilonem vodních
ptáků. Hlavní bránou prošel stotisící
návštěvník a světlo světa spatřil zají-
mavý projekt spojující charitativní or-
ganizace a zoologickou zahradu -
nová zooprodejna. „Návštěvníkům
chceme nabízet nejen propagační

předměty, ale také výrobky z chráně-
ných dílen zhotovené handicapova-
nými lidmi. Myslím si, že kvalitou
převyšují klasický sortiment obdob-
ných zařízení,“ řekl tiskový mluvčí
Stanislav Derlich. V prodejně se brzy
objeví trička a hrnky s logem zoo, tis-
kové materiály a pohlednice zvířat.
Na provozu a zásobování tohoto ne-
tradičního obchůdku naproti hlavního
vchodu do zahrady se podílí Charita
Ostrava, Charita Hlučín a Charita sv.
Alexandra. „Ještě během letošního
roku vybavíme prodejnu dřevěným
nábytkem a doplňky, jejichž výrobu
zajistí spolupracující chráněné dílny,“
dodal S. Derlich. Zooprodejna je od
května do srpna otevřena denně od 10
do 18 hodin. (k)

Odborníci jednali o odpadech
Aktuální problémy odpadového

hospodářství řešili odborníci na mezi-
národní konferenci ODPADY 21,
která se uskutečnila od 24. do 26.
května v Ostravě. První den byl tra-
dičně věnován exkurzi, tentokrát do
společnosti Kappa Morava Paper v
Žimrovicích, kde si účastníci prohlédli
recyklační a výrobní linku papíru.

,,Žijeme sice v průmyslovém, ale
přesto zeleném městě s podniky a ob-

čany s moderním myšlením. Proto ře-
šení otázek odpadů je pro nás velmi
důležité. Skládky menší, divoké, zane-
sené rybníky to jsou věci, které naše
obyvatele trápí a na které se nás ptají.
Je nutné se touto problematikou zabý-
vat, abychom nebyli po krk v odpad-
cích při předávání našich měst příštím
generacím,“ řekl na konferenci o od-
padech primátor města Ostravy Aleš
Zedník. (iv)

Tfiiìte plasty, ‰lapejte PET
Plasty a PET lahve se stávají sou-

částí odpadů z domácností ve stále
větší míře. Jako obalový materiál vy-
tlačují těžší sklo i dražší kov. Proto
společnost OZO Ostrava s.r.o. roz-
místila na území města 633 kontej-
nerů určených k jejich odhazování.
Jak řekla Vladimíra Karasová
z Centra odpadové výchovy, spolu
s těmito lahvemi je možné do žlu-
tých kontejnerů odkládat plas-tové
kelímky od mléčných výrobků, kra-
bičky od pokrmových tuků, fólie,
sáčky i polystyren. Nepatří do nich
ovšem výrobky z PVC, obaly od
chemikálií nebo motorových olejů.
PET lahve by měly být sešlápnuté,
aby se zmenšil jejich objem. Kvůli
následnému lisování mají mít lehce
povolené víčko.

„Plastový odpad svážíme do pro-
vozovny v Ostravě-Kunčicích. Tam
je dotřiďován. Slisované balíky PET
lahví jsou odváženy do zpracovatel-
ského závodu v Polsku. Po rozdr-
cení a vyčištění od příměsí se ve
společnosti Silon a.s. v Plané nad
Lužnicí zpracovávají na umělá
vlákna, například duté vlákno,“ po-
psala recyklační proces V. Kara-
sová. Z vytříděných polyethylenů
OZO Ostrava vyrábí regranulát,
který je surovinou pro výrobu no-
vých technických fólií. Zbylý
směsný plast se drtí spolu s dalšími
spalitelnými materiály (dřevo, pa-
pír, textil) a vzniká z něj náhradní
palivo pro cementárny, které OZO
Ostrava dodává společnosti Cement
Hranice a.s. (r)

Novinky v zoologické zahradû
Foto: archiv Zoo Ostrava



Parné letní dny s sebou přinášejí únavu, nepo-
zornost, malátnost a stres. Často jsou také pří-

činami mozkových a srdečních příhod i selhání
dýchacího oběhu. Nemoc nebo zra-
nění si však roční ani denní dobu ne-
vybírají. V případě, že potřebujeme
rychlou zdravotnickou pomoc, vo-
láme záchranku. Její nepostradatel-
nou součástí je letecká záchranná
služba.

Posádka vrtulníku musí b˘t sehraná
Letecká záchranná služba má dvě složky – le-

teckou a zdravotnickou. Pilot s mechanikem jsou
zaměstnanci soukromé společnosti Delta System-
-Air. Ta na základě smlouvy s ministerstvem zdra-
votnictví provozuje vrtulník. Lékaři a záchranáři
jsou pracovníky Územního střediska záchranné
služby Moravskoslezského kraje. Jak říká jeho ře-
ditel Roman Gřegoř, všichni musí splňovat přísné
kvalifikační požadavky dané evropskými před-
pisy: „Znají palubní přístroje, orientují se v navi-
gaci a vlastní průkaz palubního radiofonisty. Mo-
hou tak případně ve ztížených podmínkách
asistovat pilotovi.“ 

Let, ošetření pacienta i jeho transport je stresu-
jící pro všechny členy posádky. Jde o čas a život
člověka. „Nejtěžší situace prožíváme při záchraně
dětí. Každý let je jiný, každá situace vyžaduje
speciální řešení. U letecké záchranky jsem už de-
set let a přesto musím říct, že mě neustále něčím
překvapuje,“ popisuje svou práci lékař Radim
Koukal.

Rychl˘ start
Vrtulník, který používá LZS v Ostravě, je scho-

pen odstartovat 2 minuty po přijetí výzvy z Centra
tísňového volání (CTV). Jeho dispečeři řeší denně
více než 160 událostí. Musí rozlišit závažnost si-
tuace a posoudit, jakou pomoc na místo vyšlou. Při
selhání základních životních funkcí, jako jsou dý-
chání, krevní oběh a ztráta vědomí, je nutné po-

skytnutí přednemocniční neodkladné péče. Zda ta-
kový stav nastal, zjišťuje dispečer z hovoru často
rozrušeného a vyděšeného volajícího. „Padesát

procent výzev bývá naprosto přehna-
ných, dvacet procent naopak podhodno-
cených. Zhruba pouhých třicet procent
volání odpovídá reálnému stavu posti-
ženého,“ uvádí R. Gřegoř. Stává se
také, že lidé telefonují, aby si objednali
převoz do nemocnice na kontrolu k lé-
kaři. Proto je tak důležité správné po-
souzení situace dispečerem CTV. V pří-

padě, že kdokoli opravdu potřebuje zdravotnickou
pomoc, měl by vytočit její národní číslo 155. Dru-
hým rokem funguje také linka 112. V Moravsko-
slezském kraji sedí její dispečer s ostatními dispe-

čery policie, záchranářů a hasičů. V jiných krajích
ale musí kontaktovat příslušný spádový dispečink,
který je fyzicky umístěn jinde. Tímto předáváním
informací se prodlužuje doba mezi příjmem volání
a vysláním pomoci. „Chce-li tedy občan přivolat
záchranu co nejdříve, měl by si pamatovat národní
čísla tísňového volání,“ dodává R. Gřegoř. Pod-
statný je také fakt, že číslo 155 obsluhuje kvalifi-
kovaný zdravotnický pracovník se středním vzdě-
láním, který umí situaci správně a rychle
vyhodnotit.

Jenom blázen nemá strach
Let vrtulníku na místo lokalizované dispečerem

musí být bezpečný a rychlý. Podle Martina Sva-
činy, pilota ostravského stroje Kryštof 05, je někdy
nutné přistát za nepříznivého počasí, nebo v těž-
kém terénu. „Jednou z takových akcí byl transport
těžce zraněného muže ze sjezdovky v Beskydech.
Našli jsme jej na velmi prudkém svahu doslova
napíchnutého na vlastní lyži. Pro přistání nebylo
místo, takže jsem čtyři minuty držel stroj jednou
lyží na zemi a jednou ve vzduchu. Takové chvíle
bývají nekonečně dlouhé. Vrtulník je totiž značně
nestabilní a lékaři potřebují, aby zůstal v klidu,“
říká M. Svačina. Postižený muž byl nakonec za-
chráněn. Na strach má pilot jasný názor. „Jenom
blázen se nebojí. Základem úspěchu je dobře zhod-
notit situaci a zvážit vlastní možnosti a schopnosti.
Smyslem naší práce je bezpečně přepravit celou

„Interiér vrtulníku poskytuje dostatek prostoru a kvalitní přístroje,“ říká Roman Gřegoř.
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„Povodnû pfied osmi lety provûfiily na‰e schopnosti,“ fiíká Roman Gfiegofi, fieditel letecké záchranné sluÏby 

KaÏd˘ let je jin˘

■ Letecká záchranná služba (LZS) funguje
v Ostravě od 1. srpna 1989.

■ Od 1. ledna 2004 létá její vrtulník také
v noci v trvalém nepřetržitém provozu.

■ Z výroční zprávy Integrovaného záchran-
ného systému města Ostravy vyplývá, že v loň-
ském roce došlo k nárůstu neodkladných zásahů
o 18,7 %. 

■ Vrtulník k nim vzlétnul celkem 610krát,
96krát převážel pacienta z jedné nemocnice do
jiné.

■ Nejčastěji jeho pomoc potřebovali lidé ne-
mocní, zranění a postižení dopravní nehodou. 

❏ Neúprosná statistika
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osádku vrtulníku, nehazardovat a zachovat klid,“
dodává pilot M. Svačina.

Pomoc ze vzduchu

Minuty a vteřiny mnohdy rozhodují o záchraně
člověka. Přesto se osádka vrtulníku setkává s pře-
kážkami, které jí lidé úmyslně nebo neúmyslně
kladou. Bezhlavé pobíhání, vstupování do přistá-
vacího prostoru, naprostá ignorace, na druhé straně
přehnaný zájem o práci záchranářů a obhlížení ne-
štěstí ztěžuje jejich práci a zvyšuje riziko dalších
úrazů. „Kdyby lidé brali více ohled na fakt, že le-
tíme s rychlou pomocí, možná by nedocházelo 
k případům, kterým říkáme plážové. Při záchraně
tonoucích přistáváme na březích vodních nádrží
mezi stany a dekami rekreantů. Zažili jsme, že lidé
stojí a dívají se, jak si vrtulník nemá kam sednout.
Stačilo by, aby kousek ustoupili a udělali místo. 
K přistání mu stačí patnáctkrát pět metrů,“ konsta-
tuje M. Svačina. Ředitel LZS R. Gřegoř doplňuje,
že je důležité upoutat pozornost pilota. Nejlépe
máváním velkým prostěradlem, ručníkem nebo
tričkem. „Třeba loni v létě jsme nad malou vesnicí
hledali případ amputace končetiny cirkulárkou. Na
kopečku před vsí stála skupinka lidí, a když zare-
gistrovala vrtulník, začala zvedat ruce. Pozorný zá-
chranář ale viděl úplně jinde polosvlečenou ženu,
která mávala nad hlavou vlastním tričkem. To bylo
to správné místo, kde se neštěstí stalo,“ líčí pilot
M. Svačina okamžiky hledání zraněného člověka 
v nepřehledném terénu.

·piãková technika

Žlutý dvoumotorový vrtulník Eurocopter EC
135 T1 poznávací značky OK-DSA slouží LZS
Ostrava od února 2004. Je vybaven dvěma mo-

tory, což mu umožňuje létat nad takzvanými ne-
hostinnými oblastmi, například sídlištní zástav-
bou. Při vysazení jednoho motoru je schopen do-
končit let bez havárie. Oproti dřívějším modelům
je komfortnější. Zadní část je určena k převozu
pacienta, lékaře a záchranáře. Je variabilní a po-
skytuje potřebný materiál a přístrojovou techniku.
„Používáme mimo jiné defibrilátor, stimulátor,
ventilátor a monitoring EKG. Lze do něj umístit
také dětský inkubátor,“ představuje interiér stroje
R. Koukal. Ostravský vrtulník zasahuje v prostoru
s akčním radiem 70 km. Tuto vzdálenost je scho-
pen uletět za 15 minut. Převozy pacientů v rámci
nemocnic zabezpečuje na území celé republiky.
Jeho cena je zhruba 100 milionů korun. Za jednu
letovou hodinu si účtuje přibližně 90 tisíc korun
bez daně.

Nejdramatiãtûj‰í zásah
Ředitel LZS Roman Gřegoř nezapomene na

povodně v roce 1997: „Byly to nejdramatičtější
chvíle v naší práci. Vůbec jsme nečekali, že ne-
štěstí bude tak velkého rozsahu. Ve velmi krátké
době zůstala řada lidí nejenom odříznutá od pev-
niny, ale někteří byli skutečně ohroženi na životě.
Během tří červencových dnů jsme tehdy nalétali
desítky letových hodin a zachránili sto dvacet lidí
a pět psů. Navíc v té době na podmočené trati
u Suchdola nad Odrou havaroval mezinárodní
rychlík. Došlo ke zranění šedesáti čtyř cestují-
cích. Na dno si sáhli naprosto všichni - piloti, zá-
chranáři, dispečeři, hasiči… Našli se lidé, kteří
nám přišli poděkovat i ti, kteří pro hrubé slovo
nechodili daleko. Bojovat s bolestí, utrpením
i smrtí, taková je naše práce. A musíme ji dělat co
nejlépe.“

Připravila Karolina Konečná
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Otázka: Víte, jak poskytnout první po-
moc zraněnému? 

Marie Vítkovská,
73 let, v důchodu

Kdysi jsem byla
členkou Červeného
kříže, takže bych to
snad zvládla. Tele-
fonovala bych pro
rychlou záchranku
na číslo 155. Pokud
by šlo o člověka v
bezvědomí, podlo-
žila bych mu hlavu
a nohy.

Tereza Küblová, 
28 let, na mateřské
dovolené

Pokud si vzpomí-
nám, měl by se zra-
něný uložit do stabili-
zované polohy. Určitě
bych přivolala zá-
chranku a poskytla jí
informace. Snažila
bych se zachovat klid
a rozvahu.

Josef Pasztor,
39 let, řidič ná-
kladního auta

Pokud jsem svěd-
kem dopravní ne-
hody, což bývá bo-
hužel často, mys-
lím nejdříve na
kontrolu životních
funkcí. Krvácení je
potřeba zastavit po-
mocí tlakového ob-

vazu a až do příjezdu záchranky dbát na to, aby
se stav zraněného nezhoršoval.

Jiří Stoch, 27
let, policista

Důležité je zajis-
tit vitální funkce.
Zjistit, jestli posti-
žený dýchá a má
hmatný tep. Priori-
tou je zastavit krvá-
cení a se zraněným
manipulovat opa-
trně. A samozřejmě
volat záchranku.

Andrea Nováková,
20 let, studentka

Pokud by to bylo
třeba, první pomoc
bych uměla po-
skytnout. Ve škole
jsme tomu věno-
vali pár hodin. Ur-
čitě bych zvládla
dýchání z úst do
úst a masáž srdce.
Snažila bych se
zraněnému neublí-
žit.

❏ Anketa

■ Maximální rychlost vrtulníku
EC 135 je 287 km/hodinu.

■ V loňském roce nalétal vrtulník
letecké záchranné služby 657 leto-
vých hodin, což je o 120 hodin více
než v roce 2003.

■ Dispečerky záchranné služby
Centra tísňového volání (CTV) v
roce 2004 zpracovaly 194 229 telefo-
nických hovorů.

■ Pouhých 11 % volání přijatých
CTV, tedy každý devátý hovor, vede
k výjezdu záchranné služby.

■ Územní středisko záchranné
služby Moravskoslezského kraje dis-
ponuje 52 výjezdovými skupinami.
V současné době je největší záchran-
nou službou v České republice.

■ Téměř 19 % letového času vr-
tulníku se odehrálo v období od zá-
padu do východu slunce.

■ Heliport vrtulníku letecké zá-
chranné služby je umístěn v Ostravě-
-Zábřehu na ul. Výškovická.

■ Výnosy ze zdravotního pojištění
pokryjí zhruba 45 % provozních ná-
kladů záchranné služby. Zbylé ná-
klady a investice kryje zřizovatel,
tedy Moravskoslezský kraj.

■ Letecká záchranná služba má
kromě Ostravy stanoviště také v
Plzni, Liberci, Praze, Ústí nad La-
bem, Českých Budějovicích, Jihlavě,
Hradci Králové, Brně a Olomouci.

❏ Mohlo by vás zajímat

Foto: USZS MSK

Foto: USZS MSK



Ostravská radnice ãerven 200510

Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
(Pokračování z minulého čísla)

■ Dotýká se vodní zákon také občana, který
si chce postavit nebo opravit rodinný dům?

Pokud výstavba rodinného domu může ovlivnit
vodní poměry, energetický potenciál, jakost,
množství povrchových nebo podzemních vod má
občan právo získat vyjádření vodoprávního úřadu,
zda z hlediska zájmů chráněných podle vodního
zákona může svůj záměr realizovat a za jakých
podmínek. Vyjádření vodoprávního úřadu slouží
jako podklad pro územní a stavební řízení. 

■ Jaké doklady se musí předložit vodopráv-
nímu úřadu?

Ke stavbě rodinného domu musí stavebník do-
ložit zejména mapový podklad se schematickým
zákresem rodinného domu, situační výkres sou-
časného stavu v kopii katastrální mapy s popisem
a zakreslením záměru s vyznačením účinků na
okolí. Stanovisko správce povodí, případně také
správce vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou
potřebu, pokud s ní tento záměr souvisí. 

Podrobnější informace je možné najít na inter-
netových stránkách Magistrátu města Ostravy,
v části Správa města, pod odborem ochrany vod
a půdy. Zde mají občané k dispozici rovněž tisko-
pisy žádosti včetně informací o nutných přílohách.

■ Za jakých podmínek je možné stavět
v ochranném pásmu vodního zdroje? 

Na území správního obvodu Ostrava se nacházejí
ochranná pásma několika vodních zdrojů, která vy-
hlásil vodoprávní úřad a zároveň stanovil ochranná
opatření. V rozhodnutích je vymezeno ochranné
pásmo 1. stupně a ochranné pásmo 2. stupně - vnitřní
a ochranné pásmo 2. stupně - vnější. Rodinný dům
nelze postavit v ochranném pásmu 1. stupně
a v ochranném pásmu 2. stupně ve vnitřní části. 

Za určitých omezujících podmínek z hlediska
ochrany vod je možné postavit dům v ochranném
pásmu 2. stupně v jeho vnější části. Tyto omezující
podmínky stanovuje vodoprávní úřad v souladu
s vodním zákonem, souvisejícími právními před-
pisy a v souladu s příslušným rozhodnutím o sta-
novení ochranného pásma. 

■ Kde se na území správního obvodu Ostrava
nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů?

Vyhlášena jsou v Nové Vsi a Dubí, v Zábřehu
II. vodovod, Ještěrka I. a Ještěrka II. v Ostravě-
-Bartovicích, v Ostravě-Nové Plesné a ve Staré
Bělé Sýkorův důl, Pešatek a Stará Bělá. 

V katastrálním území Velká Polom se nachází
ochranné pásmo jímacího území Čertův Mlýn, v ka-
tastru Horní Datyně je ochranné pásmo jímacího zá-
řezu Stará Datyně a Nová Datyně. Na území Vrati-
mova je ochranné pásmo jímacího zářezu Zimnice,
jímací studny č. 1–11 a Sběrné studny v k. ú. Vrati-
mov. Do rozhodnutí stanovujících ochranná pásma
je možno nahlédnout v úřední dny na odboru
ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy. 

■ V jakých případech si občan potřebuje vy-
řídit souhlas podle § 17 vodního zákona?

Jde o souhlas vodoprávního úřadu magistrátu
ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž

není třeba povolení podle vodního zákona, ale
které mohou ovlivnit vodní poměry. Patří sem
stavby a zařízení na pozemcích, na nichž se na-
cházejí koryta vodních toků nebo s takovými po-
zemky sousedí. Souhlas je nutný také ke zřizování
dálkových potrubí, ke stavbám umožňujícím pod-
zemní skladování látek v zemských dutinách i ke
skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud je-
jich provoz může významně ohrozit jakost povr-
chových a podzemních vod. Vodoprávní úřad
musí vydat souhlas k výstavbě, k těžbě nerostů
nebo k terénním úpravám v záplavových územích,
dále ke stavbám nacházejícím se ve vzdálenosti do
15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního
toku nebo v ochranných pásmech vodního zdroje. 

To znamená, že pokud si občan hodlá postavit
rodinný dům např. na pozemku sousedícím s po-
zemkem, na němž se nachází vodní tok, nebo
v ochranném pásmu vodního zdroje či v záplavo-
vém území vodního toku, pak musí odbor
ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy po-
žádat o udělení souhlasu podle § 17 vodního zá-
kona.

Souhlas má povahu podkladu pro jiná správní
řízení. Platná právní úprava v této souvislosti
počítá s tím, že správní úřady vydávající povolení
k rodinným domům, která vyžadují souhlas
vodoprávního úřadu, nevydají povolení, pokud
jim občan nepředloží souhlas vodoprávního úřadu.

■ Jak dlouho trvá než vodoprávní úřad
vydá rozhodnutí?

V jednoduchých případech, lze-li rozhodnout
na základě dokladů předložených účastníkům vo-
doprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bez-
odkladně. Ve složitých záležitostech rozhodne do
60 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých pří-
padech do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze
věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu
přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

■ Kdy si musí občan vyřídit povolení k naklá-
dání s povrchovými nebo podzemními vodami?

Povolení k nakládání s povrchovými vodami je
třeba při jejich odběru, vzdouvání, popřípadě aku-
mulaci. Dále pak k využívání jejich energetic-
kého potenciálu, nebo při užívání těchto vod pro
chov ryb, vodní drůbeže a jiných vodních živoči-
chů a to za účelem podnikání nebo k jinému na-
kládání s nimi. U podzemních vod je třeba povo-
lení k jejich odběru, akumulaci, čerpání za
účelem snižování hladiny, umělému obohacování
povrchovou vodou nebo k jinému nakládání
s nimi. Povolení je rovněž nutné při vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo pod-
zemních, dále k čerpání povrchových nebo pod-
zemních vod a jejich následnému vypouštění do
těchto vod za účelem získání tepelné energie
a k čerpání znečištěných podzemních vod za úče-
lem snížení jejich znečištění a k jejich násled-
nému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod
povrchových.

■ Potřebuje občan povolení k nakládání
s vodami, pokud zalévá zahradu vodou
z vlastní studny?

Také pro odběr vody z vlastní studny je nutné
povolení k odběru podzemní vody podle § 8, odst.
1, písm. b) bod 1 vodního zákona. Studny, které

byly povoleny před 1. lednem 1955, mají odběr
podzemní vody povolen ze zákona a občan si již
nemusí vyřizovat nové povolení.

■ Jaké doklady musí v tomto případě před-
ložit? 

Doložit musí mapový podklad se schematickým
zákresem místa odběru podzemní vody, pokud
současně s odběrem podzemních vod nežádá
i o povolení souvisejícího vodního díla, a kopii ka-
tastrální mapy území, jehož se povolení týká, se
zakreslením místa odběru podzemní vody. Dále
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí včetně
zhodnocení původu vody a sdělení, zda jde
o mělký či hlubinný oběh. Musí doložit možnosti
a rozsah ovlivnění okolních zdrojů podzemních
vod a návrh minimální hladiny podzemních vod.
Pokud toto nakládání může mít za následek pod-
statné snížení hladiny vod, musí doložit možnosti
a rozsah ovlivnění okolních zdrojů podzemních
vod a návrh jejich minimální hladiny. V případě,
že požadované povolení k nakládání s vodami
souvisí se stávajícím vodním dílem a občan má
k dispozici již vydané povolení jiného vodopráv-
ního úřadu, je povinen doložit jeho kopii a povo-
lení stavby díla.

■ Co se rozumí pod pojmem obecné naklá-
dání s povrchovými vodami?

Tento pojem je definován v § 6 vodního zá-
kona. Každý může na vlastní nebezpečí bez po-
volení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebí-
rat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat
pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvlášt-
ního technického zařízení. Povolení nebo sou-
hlasu vodoprávního úřadu rovněž není třeba k za-
chycování povrchových vod jednoduchými
zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách
nebo ke změně přirozeného odtoku za účelem
jeho ochrany před škodlivými účinky těchto 
vod.

Při obecném nakládání s povrchovými vodami
se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezá-
vadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhor-
šovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní
díla, zařízení pro chov ryb a porušovat práva
a právem chráněné zájmy jiných.

■ Určuje vodní zákon, jakým způsobem
zneškodňovat odpadní vody ze žump?

Odpadní vody jsou, podle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) v platném znění, vody, které byly záměrně
použity ve stavbách, jiných zařízeních nebo
dopravních prostředcích a mají následkem tohoto
použití změněnou jakost (složení nebo i jen
teplotu). Odpadními vodami jsou i jiné vody,
které odtékají z uvedených staveb nebo zařízení
a nebyly v nich záměrně použity, pokud mohou
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod.

Při naplnění žumpy musí být odpadní vody vy-
váženy do jednotné nebo oddílné splaškové kana-
lizace v blízkosti, případně na základě smlouvy
s vlastníkem nebo provozovatelem přímo do čis-
tírny odpadních vod. Žumpy na odpadní vody
musí mít proto odpovídající velikost, aby mohly
pojmout všechny odpadní vody vzniklé ve stavbě
v období, kdy je nelze vyvážet. 

(Pokračování příště)

aneb o ochranû vod a vodním zákonu
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Ostrava byla osvobozena 30.
dubna 1945. Nedá se však říci, že
by po tomto datu zavládl ve městě
automaticky mír. Válka pokračo-
vala dál, i když bez leteckých pum
a dělostřeleckých granátů. 

„Jedním z typických jevů ne-
klidných měsíců léta 1945 se staly
internační tábory pro Němce. Pří-
činy jejich vzniku přímo souvisejí
s událostmi válečných let. Brutální
policejní teror a všudypřítomná
perzekuce civilního obyvatelstva
způsobily růst masové nenávisti
Čechů vůči Němcům, kteří byli
jako celek viněni z rozpoutání vá-
lečného konfliktu i nacistické zlo-
vůle. Němečtí nacisté také jako
první budovali na Ostravsku pro
účely válečné výroby pracovní tá-

bory a soustřeďovali v nich tisíce
lidí z okupovaných území vý-
chodní Evropy i protektorátu
a rovněž válečné zajatce,“ říká 
ostravský archivář Radoslav 
Daněk.

Kapitulace Německa s sebou 
zákonitě přinesla mohutnou ex-
plozi nahromaděných protiněmec-
kých nálad. Šest tisícovek ostrav-
ských Němců, kteří představovali
již jen zlomek jejich někdejší dva-
cetiprocentní menšiny, se tak stalo
terčem nacionální odplaty a pro-
středkem k uvolnění potlačova-
ných frustrací české společnosti.
Byli podrobeni mimořádným re-
striktivním opatřením, podobným
těm, která dříve uplatňovali nacisté
ve vztahu k Židům. „Šlo o potupné
označení písmenem N, zákaz uží-
vání veřejných dopravních pro-
středků, omezený přístup do veřej-
ných místností, obchodů apod.
Všichni Němci, ale často i ti, kteří
za Němce byli jen považováni, byli
zbaveni občanských práv, vyvlast-
něni, internováni v táborech a byly
jim přikázány nucené práce. To
vše bez ohledu na míru osobního
provinění, to vše na základě pre-
sumpce viny a kolektivní odpověd-
nosti,“ uvádí R. Daněk.

Hned v prvních dnech po osvo-
bození vzniklo živelně na území
města až 25 táborových zařízení,
v nichž se nacházelo více než 6 ti-
síc osob. Tábory byly zřízeny prak-
ticky ve všech městských částech
a byly umístěny do nejrůznějších
objektů – veřejných budov, škol,
hostinců, dělnických kasáren, ze-

mědělských statků. V případě nej-
větších ostravských táborů v Kun-
čicích nad Ostravicí a v Moravské
Ostravě v Cihelní ulici byla využita
zařízení, která podobnému účelu
sloužila již v letech okupace. „Ži-
votní podmínky v táborech byly
otřesné. Internovaní Němci byli na
některých místech ubytováni v hos-
podářských budovách určených
dříve k ustájení zvířat, neměli
k dispozici základní hygienické
prostředky ani čisté šatstvo a prá-
dlo, spávali na holé zemi bez při-
krývek. Nedostatečná zdravotní
péče a nízké potravinové příděly
způsobovaly nadměrnou úmrtnost
a nebezpečí šíření epidemických
nákaz,“ popisuje archivář a dodává,
že ostrahy táborů se mnohdy cho-

pili různí samozvanci pochybných
morálních vlastností. Někteří se
dopouštěli i kriminálních činů, jako
byly vraždy, znásilnění, krádeže.
„Nejhrůznějším se stal případ 
z internačního tábora Hanke na Ná-
dražní třídě v Moravské Ostravě.
Několik dní trvající mučení a vraž-
dění zde vyvrcholilo bezdůvodným
masakrem, při němž zahynulo 21
lidí,“ říká Radoslav  Daněk.

Situace se zklidnila teprve na
podzim 1945, kdy se městské
správě podařilo dostat většinu tá-
borů pod kontrolu, zformovat
systém řízení a zabezpečit zásobo-
vání. Nevyhovující tábory byly po-
stupně rušeny a mnozí Němci byli
po prověření propuštěni na svo-
bodu. Revoluční milice byly nahra-
zeny příslušníky policejních sborů. 

Kromě táborů spravovaných
městem se v Ostravě nacházely
také tábory provozované průmys-
lovými podniky. Při dolech, žele-
zárnách a chemických závodech
existovalo 16 pracovních táborů,
do nichž byli přiváženi Němci
z celé Moravy i Slezska a také vá-
leční zajatci. Ostravská táborová
soustava takto fungovala do konce
roku 1946, kdy byl završen organi-
zovaný odsun německého obyva-
telstva. Většina táborů pak zanikla,
ale některé byly funkční až do roku
1948. V Kunčicích bylo zřízeno
oblastní sběrné středisko pro
Němce určené k dodatečnému od-
sunu a v pracovních táborech prů-
myslových závodů se nacházeli za-
jatci, jejichž repatriace byla
záměrně oddalována. (R&M)
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Nová svoboda otevřeně vyzývala k internaci ostravských Němců
a podporovala divoké odsuny v létě 1945.

Ostrava si pfiipomíná konec druhé svûtové války

Němci z Ostravy i blízkého okolí byli evidováni v centrální kartotéce
Ústředního národního výboru. V průběhu roku 1946 byli v sedmi od-
sunových transportech vypravených z tábora na Cihelní ulici téměř
beze zbytku vysídleni do Německa.

Tábory na území mûsta po osvobození

V letech 1945–48 fungovalo v Ostravě postupně až 43 táborů. Zpočátku
nebyl přesně vymezen jejich charakter, takže se v nich ocitali všichni
Němci bez ohledu na pohlaví, věk či důvod zadržení. Později se tábory
dělily podle účelu na internační (k zadržení osob vyšetřovaných a pode-
zřelých ze spáchání zločinu), pracovní (ke koncentraci nuceně pracovně
nasazených) a sběrné (k soustředění osob určených k odsunu).
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Operní soubor Národního diva-
dla moravskoslezského (NDM)
připravil na 4. června v prostorách
Slezskoostravského hradu dvě
premiéry - Olympiádu Josefa
Myslivečka a Etnu současného
italského skladatele Mattea Musu-
meciho. V hradních kulisách se
však nakonec v dopoledních hodi-
nách uskutečnila jen Olympiáda,
večerní produkce italského opusu
se kvůli dešti konala v Divadle
Antonína Dvořáka.

Děj Myslivečkovy opery, která
zaznamenala úspěch v cizině, ale
v České republice ještě nebyla
uvedena, se odehrává v antickém
Řecku. V nastudování dirigenta
Jana Šrubaře ožívá příběh dvou
mileneckých párů. V hlavních ro-
lích se představili Zdena Vaníč-
ková-Matoušková, Marianna Pillá-
rová, Oľga Bezačinská v alternaci
s Agnieszkou Bochenek-Osiec-
kou, Marián Vojtek a další.

Světovou premiéru měla opera
Etna. „Sopka Etna představuje pro

obyvatele Sicílie mýtus ochrán-
kyně. Vztah k této sopce je vzta-
hem lásky a nenávisti, ale obyva-
telé Katánie by nemohli žít bez
moře ani bez Etny. Ta je opředena
spoustou legend, mýtů a bájí.
Opera vznikla ve spolupráci s
libretistou a tenoristou Massimili-
anem Costantinem,“ řekl devěta-
dvacetiletý skladatel, který má na
svém kontě řadu orchestrálních
i komorních skladeb. 

Titulní postavu Etny ztvárnila
japonská pěvkyně Mitsuko Mori,
výborný výkon podal v roli Johna
Luciano Mastro a Martin Gurbaľ
jako Filozof a současně Tifeus.
Opera je nastudována v italštině.
Hudbu pod taktovkou Jurije Gala-
tenka nahrál orchestr a sbor NDM
v divadelním nahrávacím studiu.
Režisérem obou inscenací je Lu-
děk Golat, výtvarníky Helena Aný-
žová s Jaroslavem Malinou. Opera
bude uvedena jako „open-air“ pro-
dukce během letošního nebo příš-
tího léta také na Sicílii. (ta)

O letošní XXX. ročník Mezinárod-
ního hudebního festivalu Janáčkův máj
2005 byl mimořádný zájem. „Většina
koncertů byla beznadějně vyprodána.
Do hudebního klubu Boomerang ve
Stodolní ulici, na Slezskoostravský
hrad či na koncert Ondřeje Havelky při-
šlo zcela nové publikum,“ řekl ředitel
festivalu Jaromír Javůrek.

Dodal, že zlým snem všech pořada-
telů bývají změny programu či účinku-
jících. Jubilejní festivalový ročník byl
poznamenán onemocněním dvou 
interpretů. Za klavíristu Ivana Klán-

ského vystoupil vítěz soutěže Praž-
ského jara a bývalý absolvent Janáč-
kovy konzervatoře v Ostravě Ivo Kahá-
nek. Dirigenta Gerda Albrechta
nahradil při závěrečném koncertu
známý a úspěšný německý dirigent
Hans Peter Frank. 

„Publikum letos velice ocenilo roz-
manitost prostředí a žánrů. Každý si
skutečně mohl vybrat. Zdá se, že je to
jedna z možných cest i pro příští festi-
valové ročníky, i když pro organizátory
je příprava takového svátku hudby da-
leko náročnější. Nicméně svědčí o sil-

ném postavení a vysoké kvalitě festi-
valu klasické hudby, který nabízí pro-
stor jazzu, swingu, blues, experi-
mentální hudbě a podobně,“ uvedl 
J. Javůrek. 

V posledních letech Janáčkův máj
posunul uměleckou laťku velmi vysoko
a daří se mu ji držet. O vrcholech se
proto velice těžko hovoří. K nejúspěš-
nějším koncertům určitě patřila vystou-
pení klavíristy Michaila Rudyho, Ma-
ďarská národní filharmonie se
Zoltánem Kocsisem a jazzmanna Laca
Decziho s jeho Celulou New York. (t) 

12

GALERIE NA KOLEJÍCH. Neopakovatelné snímky světově uznávaného
brazilského fotografa Sebastiaa Salgada z projektu Workers si mohli
prohlédnout zájemci od 25. do 29. května na IV. nástupišti hlavního
nádraží v Ostravě. Salgado fotografoval v dolech, továrnách, na sop-
kách, naftových polích, stavbách, pobřežích i na moři v dvaceti sedmi
zemích světa těžkou manuální práci. Expozice je ve třech pro galerijní
účely speciálně upravených poštovních vagónech. Vlak s pojízdnou vý-
stavou navštíví Brno, Jihlavu a další česká města. 

Stfiíbrn˘ sbor
Dvě stříbrná pásma přivezl z mezi-

národního sborového festivalu Har-
monie v Limburku ve Spolkové re-
publice Německo, který se konal 4.
až 9. května, Ostravský dětský 
sbor při Základní umělecké škole 
E. Marhuly v Ostravě-Mariánských
Horách. Ostravu reprezentovalo
čtyřicet sedm zpěváků.

„Soutěžili jsme ve dvou katego-
riích dětských a mládežnických
sborů. V obou jsme mezi účastníky
z Německa, Ruska, Maďarska,
Litvy, Lotyšska a dalších zemí 
Evropy získali stříbrnou medaili,“
řekl sbormistr Milan Chromík. Sbor
zpíval písně českých skladatelů Má-
chy, Lukáše, Lyska a renesanční
skladby. „Před šesti lety jsme na
tomto festivalu získali rovněž stříbr-
nou medaili. Nyní nás pozvali
znovu a my stříbro obhájili,“ kon-
statoval sbormistr. Účast na festi-
valu podpořilo statutární město 
Ostrava částkou 150 tisíc korun. (t)

Premiéra Olympiády na hradû

O jubilejní JanáãkÛv máj byl mimofiádn˘ zájem

BUBNOVÁNÍ NA PROKE·OVù NÁMùSTÍ. Dvoudenní mezinárodní bubenický
festival nazvaný Ostravský buben 2005 se uskutečnil od 11. do 12. června
na náměstí Svatopluka Čecha a v Sokolském domě v Přívoze, kde si zá-
jemci měli možnost v rámci výukové hodiny sami hru na bubny vyzkou-
šet. Na festivalu se představily nejlepší české skupiny včetně amatérských
souborů ostravských zájmově uměleckých škol. Strhující rytmy v podání
třicetičlenné skupiny Tam – Tam Batucara z Prahy (na snímku) 10. června
roztleskaly a roztančily ospalé a deštivé páteční Prokešovo náměstí.

Colours of Ostrava
Osm desítek vystupujících je při-

hlášeno na třetí ročník festivalu Co-
lours of Ostrava. Svátek různých hu-
debních žánrů se koná 8. až 10.
července v prostorách Slezsko-
ostravského hradu a Černé louky.
Návštěvníci uslyší kmotra funku
George Clintona a Parliament, jednu
z nejlepších balkánských dechovek
Kočani Orchestr, portugalskou zpě-
vačku Marizu. Z českých kapel
a zpěváků vystoupí Čechomor, Dan
Bárta, Jana Kratochvílová, Kryštof
nebo kytarista Štěpán Rak.

Setkání hornických měst
Výstava dobových kronik, hor-

nických kahanů, vtipů a historie
městské dopravy se uskuteční v ZŠ
Vrchlického 24. až 26. června v
rámci oslav 700 let Radvanic a Bar-
tovic. Při příležitosti tohoto výročí
se bude konat IX. Setkání hornic-
kých měst a obcí České republiky.

Na programu jsou vystoupení 
mažoretek, písničkáře Vladimíra
Merty, skupin Team revival, Haví-
řovské babky a Nebratři, ražba pa-
mětních mincí, ukázky záchranářské
i hasičské techniky a další akce.

Poutník Jan Pavel II.
K nedožitým 85. narozeninám

papeže Jana Pavla II. se koná od 14.
do 30. června v kostele sv. Václava
výstava Poutník Jan Pavel II. Vy-
staveny budou fotografie, knihy,
myšlenky a videomateriály čerpané
z jeho života a služby. Projekt pod-
pořilo grantem Ministerstvo kultury
České republiky a městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz. Ote-
vřeno je od 9 do 18 hodin.

❏ Krátce
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Statutární město Ostrava vyhla-
šuje výběrové řízení na poskytnutí
Stipendia města Ostravy v akade-
mickém roce 2005/2006. Přihlásit
se mohou:

■ Studenti s trvalým pobytem na
území města Ostravy, kteří mají
ukončeny nejméně tři ročníky řád-
ného denního studia vysoké školy
v České republice a jejichž studijní
průměr za každý jednotlivý ročník
v uplynulých třech po sobě jdou-
cích ročnících nepřekročil 1,2.

■ Interní doktorandi s trvalým
pobytem na území města Ostravy,
kteří bez přerušení pokračují ve stu-
diu na vysoké škole v České repub-
lice a jejich průměr státní závěrečné
zkoušky a diplomové práce nepře-
kročil 1,5. 

■ Studenti s trvalým pobytem na
území města Ostravy, kteří jsou ab-
solventy vysoké školy v České re-
publice a bez přerušení pokračují ve

studiu na zahraniční vysoké škole
s průměrem státní závěrečné
zkoušky a diplomové práce do 1,5. 

■ Studenti s trvalým pobytem na
území města Ostravy, kteří jsou 
absolventy konzervatoře v České re-
publice a bez přerušení pokračují ve
studiu na zahraniční vysoké škole
uměleckého zaměření. Průměr hod-
nocení jejich absolutoria je do 1,2. 

■ Studenti nebo interní dokto-
randi s handicapem (specifické po-
ruchy učení nebo těžké smyslové
vady) s průměrem státní závěrečné
zkoušky včetně diplomové práce
nebo s průměrem hodnocení abso-
lutoria do 1,7.

Bližší informace o vyhlášeném
výběrovém řízení a kritériích pro ža-
datele o stipendium poskytne Šárka
Böhmerová, tel.: 599 443 083,
e-mail: sbohmerova@mmo.cz, zve-
řejněny jsou také na adrese:
www.mmo.cz (r)
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V˘bûrové fiízení na stipendia

Den otevřených dveří v šesti za-
řízeních Ústavu sociální péče pro
mentálně postižené se uskutečnil
23. května. Rodiče, odborníci i stu-
denti si mohli prohlédnout Stacio-
nář a Rehabilitační oddělení v
Ostravě-Muglinově se zahradním
areálem a výběhem koní určených
pro hipoterapii. Domov pro do-
spělé a Kreativní ateliér v Ostravě-
Hrušově nabízí klientům arteterapii
a ergoterapii. Nejmenším svěřen-
cům od tří do devíti let patří Dětské
centrum v Ostravě-Zábřehu. 

V Týdenním a denním pobytu
pro mládež v Ostravě-Třebovicích
je výchova a vzdělávání dětí rozší-
řena o pracovní rehabilitaci v koší-
kářských, textilních, keramických
a dřevařských dílnách. Klienti mají
možnost pracovat v chráněných
dílnách Centra pracovní výchovy
v Ostravě-Vítkovicích a Centra
pracovní činnosti v Ostravě-Kun-
čičkách. 

Jak řekla tisková mluvčí ústavu
Bohdana Rywiková, Den otevře-
ných dveří navštívily téměř tři
stovky zájemců o problematiku han-

dicapovaných dětí i dospělých.
Velký ohlas vyvolaly nové místnosti
pro multismyslovou terapii snoeze-
len, které patří ke špičkovým praco-
vištím v České republice. Jde o po-
skytování zrakových, chuťových,
čichových a pocitových prožitků ve
speciálně zařízených pokojích. 

Podle vedoucí psycholožky Hany
Stachové má metoda holandských
lékařů velmi dobré výsledky. „Ně-
které z místností jsou světlé, jiné
tmavé tak, abychom co nejvíce vy-
šli vstříc potřebám multihandicapo-
vaných a mentálně postižených lidí.
Ke skupinové i individuální práci
touto metodou používáme hudbu,
aromaterapii, taneční prvky, loutky
a další rehabilitační pomůcky,“ vy-
světlila H. Stachová.

Ústav pro mentálně postižené
začal metodu rozvíjet mezi prvními
v republice v roce 2003. Čtyři po-
koje snoezelen slouží 90 stálým
klientům ústavu, předškolním dě-
tem s lehkou mozkovou dysfunkcí
a lidem po operacích mozku nebo
s diagnózou Alzheimerovy nemoci.

(kon)

Gymnázium Olgy Havlové v
Ostravě-Porubě je dlouhodobě zapo-
jeno do projektu Jeden svět na ško-
lách. Jádrem projektu je dokumen-
tární film jako efektivní prostředek
moderního vzdělávání, který má mi-
mořádný potenciál oslovit mladé
lidi, poskytovat jim důležité infor-
mace. 

„Na základě kladných ohlasů
z předchozích let vznikl v minulém
školním roce Filmový klub Jednoho
světa. Dokumenty z archivu festivalu

jsou k dispozici studentům i učite-
lům při školních projekcích, někdy
doplněných i besedou s odborníkem
na dané téma,“ řekla výchovná po-
radkyně Jana Huvarová. 

Letos se přímo ve škole konal Tý-
den s festivalem Jeden svět. Jednotí-
cím motivem celé přehlídky byl pro-
blém konzumního světa a manipulace
prostřednictvím masmédií. Tématu
odpovídal i výběr českých i zahranič-
ních filmů: Ženy pro měny, Český
sen, Fahrenheit 9/11, Netolerance. (r)

Gymnázium Ïilo dokumentárním filmem

■ HOST Z CHORVATSKA. S ředite-
lem Chorvatského turistického
sdružení v České republice 
Antunem Plenkovičem a generál-
ním ředitelem cestovní kanceláře
Vítkovice tours Zdeňkem Hon-
kem se setkal 19. května náměstek

primátora Vít
R u p r i c h .
„Česká repub-
lika je pro
C h o r v a t s k o
jednou z nej-
důležitějších
zemí v oblasti
cestovního ru-
chu. Loni strá-
vilo dovolenou
na pobřeží Ja-
dranu asi devět
set tisíc Čechů.
M i n i m á l n ě
stejný počet by

měl přijet i letos,“ informoval 
A. Plenkovič (uprostřed). Náměs-
tek primátora V. Ruprich připo-
mněl, že Ostrava má partnerské
kontakty s městem Split od roku
1969. „Chceme v nich pokračovat
i nadále,“ řekl V. Ruprich.

■ ÚSPù·NÁ BAMBIRIÁDA. Lezec-
kou stěnu, lanovou lávku, opičí
dráhu, nejrůznější hry, soutěže a
řadu dalších atrakcí připravili
organizátoři přehlídky činností
pro volný čas dětí a mládeže s ná-
zvem Bambiriáda 2005. Pátý
ročník přilákal ve dnech 27. až

29. května do
Domu kultury
NH a jeho okolí
v Ostravě-Zá-
břehu stovky
dětí i s rodiči.
Svou činnost
prezentova ly
občanská sdru-
žení, domy dě-
tí a mládeže,
centra volného
času, sportovní
kluby a další za-
řízení. Děvčata
a chlapci si vy-

zkoušeli střelbu z luku, vázání
uzlů, rozdělávání ohně, překoná-
vání překážkové dráhy, poskyto-
vání první pomoci nebo střelbu
ze vzduchovky. Na pódiu své
umění předváděly dětské taneční
a pěvecké soubory i mažo-
retky.

■ DUHOVÁ H¤I·Tù. Dva
sportovní areály byly
slavnostně otevřeny 24.
května v Ostravě. Více-
účelové hřiště pro tenis,
volejbal, basketbal, háze-
nou a malý fotbal s poly-
uretanovým povrchem
mají k dispozici žáci ZŠ
Komenského v Ostravě-
-Porubě. Hřiště u Základ-
ní školy Mitušova 8 v
Ostravě-Jih je určeno pro
sportovní turnaje ve fot-
bale a volejbale. Oba 
areály byly vybudovány
v rámci programu Na-
dace Duhová energie. Ná-
klady činily 4,7 milionu
korun. Statutární město
Ostrava poskytlo jeden milion
korun, Nadace Duhová energie
dva miliony. Zbývající část 

financovaly z vlastních zdrojů
městské obvody Poruba a
Ostrava-Jih. 

❏ Stfiípky

Tmavé a svûtlé místnosti 
pomáhají handicapovan˘m
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Příjemnou oázou klidu nedaleko
rušných ulic a křižovatek je areál Do-
mova důchodců v Ostravě-Zábřehu.
Seniorům slouží již pět let a někteří
z nich tvrdí, že jim chybí jenom moře,
aby se mohli cítit jako na dovolené.
Na otázky o poskytovaných službách,
klientech i zaměstnancích odpovídala
ředitelka Hana Ježková.

■ S jakými představami jste do-
mov důchodců před pěti lety oteví-
rali?

Chtěli jsme zájemcům nabídnout
kvalitní prožití podzimu života. Ten
úkol nám samozřejmě zůstal. Dnes ale
víme, jak moc je nutné podřídit se po-
třebám a respektovat individualitu se-
niorů. Mnohé z představ jsme museli
přehodnotit a zkorigovat. Co se totiž
jeví mladému, zdravému člověku jako
běžné, nemusí být samozřejmostí pro
obyvatele domova důchodců. 

■ Co konkrétně máte na mysli?
Naši obyvatelé mají určité životní

návyky, zkušenosti a problémy. Ně-
kteří jsou aktivní více, jiní méně.
Velmi nenásilnou formou se snažíme
udržet jejich soběstačnost a aktivitu.
Mohou se zapojit do činností kreativ-
ních ateliérů, hudebních a tanečních
terapií, cvičení jógy, tréninků paměti,
relaxací a rehabilitací. Jejich přáním
přizpůsobujeme vybavení pokojů, te-
ras i zahrady, která domov obklopuje.
Senioři mají možnost navštívit kadeř-
nici, pedikérku, zubaře, velký zájem
je také o promítání filmů, které si sami
vybírají. Nemohu opomenout ani ca-
nisterapii, která si získala mnoho pří-
znivců.

■ Vaše zařízení je velmi ceněno
také pro péči o lidi s Alzheimerovou
chorobou…

Ano, oddělení pro takto nemocné
svěřence získalo uznání České Alz-
heimerovské společnosti a povolení
jmenovat se podle znaku společnosti
– Vážka. Ošetřovatelskou péčí a kaž-
dodenními programy se snažíme za-
chovat stávající schopnosti klientů
s tímto onemocněním nebo v pokroči-
lém stadiu demence.

■ Kolik zaměstnanců má domov
důchodců?

Pracuje zde 126 odborníků, tedy
ošetřovatelů, lékařů, zdravotníků, re-
habilitačních sester a sociálních pra-
covnic. Neobejdeme se ani bez po-
moci provozních a správních
pracovníků. Jsme jedno z mála zaří-

zení, ve kterém se podařilo dokončit
optimalizaci počtu zdravotnického
personálu, změnit přístup ke klientům
a vytvořit organizaci sociálních služeb
rezidenčního typu. Každému ze 188
seniorů je dopřávána péče, jakou po-
třebuje a žádá.

■ Půlkulaté výročí činnosti do-
mova, které si připomenete 30.
června, přímo vybízí k oslavě. Jaká
bude?

Samozřejmě bude patřit především
babičkám a dědečkům. V týdnu od
20. do 23. června se uskuteční pre-
miéra divadelního přestavení klientů
a zaměstnanců domova Příběh o věč-
ném hledání. Připravena je také za-
hradní slavnost. Veřejnost bych ráda
pozvala 23. června na Den otevřených
dveří. Zájemci budou mít možnost si

od 9 do 11 hodin prohlédnout vybrané
prostory domova a zeptat se na vše, co
souvisí s poskytováním tohoto typu
sociální služby.

■ A co byste popřála vašim 
klientům?

Aby se dovedli radovat z každého
nového dne, aby zde našli svůj druhý
domov a měli vedle sebe vždy ně-
koho, kdo je pohladí, uklidní a vy-
slechne.

■ ■ ■
O obyvatele domova důchodců je

postaráno po všech stránkách. I přes
skutečnost, že jejich průměrný věk je
81,5 let, si klidné stáří užívají plnými
doušky. Jednou ze spokojených senio-
rek je Drahomíra Šimková, která se
do domova přistěhovala před pěti lety
jako jedna z prvních. „Po úmrtí man-
žela a operacích nebyl můj zdravotní
ani psychický stav v pořádku. Myslím
si, že jenom díky maximální péči, kte-
rou nám tady všichni věnují, se teď
mohu těšit z každého dne,“ řekla 
D. Šimková a pokračovala výčtem ak-
tivit, které pravidelně absolvuje – šití,
tkaní, vaření, pomoc v kuchyni, poví-
dání se známými, ranní procházky
parkem. Kdysi sportovala, cvičila,
jezdila na kole. Dnes chodí pětasedm-
desátiletá paní na jógu a cvičení na ží-
něnkách. „Nikdy jsem si nepředstavo-
vala, že budu ve stáří bydlet v tak
krásném prostředí a budu se mít tak
hezky. Všechno záleží na lidech. A ti
jsou tady opravdu moc hodní,“ dodala
maminka tří dětí a nastávající praba-
bička, které elán a vitalita rozhodně
nechybějí. (r)
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V¯ROâÍ HYPERBARICKÉ KOMORY. Léčit otravy oxidem uhelnatým, dekom-
presní choroby potápěčů a těžké infekce měkkých tkání pomáhá již 40 let
hyperbarická komora Městské nemocnice Ostrava. U příležitosti XVI. kon-
gresu České společnosti hyperbarické medicíny ČLS J.E.P. to připomněl lé-
kař Michal Hájek. Primátor Aleš Zedník si hyperbarickou oxygenoterapii
prohlédl 6. června. „S léčbou v tomto unikátním přetlakovém zařízení
máme bohaté zkušenosti. V České republice je komor celkem patnáct, na
severní Moravě ovšem jen tato jediná. Proto je využívána také pacienty
z Brna nebo Olomouce,“ řekl ředitel nemocnice František Jurek s tím, že
od zahájení provozu v roce 1965 se v ní léčilo téměř 14 tisíc nemocných.
Principem hyperbaroxie je inhalace kyslíku v podmínkách zvýšeného 
atmosférického tlaku. V přetlakové komoře může pobývat až devět sedících
pacientů, léčba trvá průměrně dvě hodiny. (k)

Dûti na‰ly nové rodiãe
Najít nové rodiče dětem, které

neměly štěstí vyrůstat ve vlastní
rodině, pomáhá náhradní rodinná
péče. V Ostravě ji společně s
Krajským úřadem Moravsko-
slezského kraje zabezpečuje odbor
sociálních věcí a zdravotnic-
tví magistrátu. „V ostravských
pěstounských rodinách vyrůstá
dvě stě osmdesát osm dětí. Do pé-
če budoucích osvojitelů bylo loni
svěřeno  devatenáct dětí. Město je
zřizovatelem pěti zařízení pro vý-
kon pěstounské péče. Pět manžel-
ských párů vychovává dohromady
třicet dětí,“ řekla Jiřina Slívová,
vedoucí úseku náhradní rodinné
péče. Dodává, že Ostrava je město
se silným sociálním cítěním.
Ročně je do náhradní rodinné péče
svěřeno zhruba 65 dětí. 

„Dětem jsou vždy vybíráni ro-
diče, nikoli naopak. Prioritní je
blaho dítěte a naplnění jeho zá-
kladních biologických a psychic-
kých potřeb,“ uvedla J. Slívová.
Zájemci o svěření dítěte do osvo-
jení nebo pěstounské péče, kteří
podali žádost u odboru sociálních
věcí a zdravotnictví magistrátu,
jsou pečlivě prověřeni z hledis-

ka sociálního, psychologického
a zdravotního. Pokud jsou zařa-
zeni do evidence žadatelů, mohou
se připravovat na přijetí nového
člena rodiny. Prostřednictvím Po-
radny pro manželství, rodinu
a mezilidské vztahy se například
seznamují s úskalími, s nimiž se
mohou setkat při výchově dítěte.
„Náhradní rodiče se musí vy-
rovnat i s faktem, že přijaté děti
myslí na své biologické rodiče
a ptají se na ně,“ konstatovala 
J. Slívová. 

Diskutovat o výchovných, ro-
dinných a sociálních problémech
mohou budoucí i stávající ná-
hradní rodiče o víkendových po-
bytech. Ty pro ně již deset let 
připravují pracovnice odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví ma-
gistrátu, z oddělení sociálně-
právní ochrany dětí. „Při pobytech
získáváme zpětnou vazbu a pohled
na celou rodinu v nových interak-
cích. Boříme tak bariéry mezi so-
ciálním pracovníkem a klientem
a máme přehled, jak se dětem daří.
Fungující nová rodina je pro nás
tou největší odměnou,“ dodala 
Jiřina Slívová. (kon)

Seniofii se v domovû dÛchodcÛ radují z kaÏdého dne

Hana Ježková (vpravo) na procházce s Drahomírou Šimkovou.
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Šedesát let profesionální činnosti si
v květnu připomněli ostravští ha-

siči. Dnešní Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje, jedna

ze složek Integrovaného záchran-
ného systému města Ostravy, velmi
úzce spolupracuje s 22 jednotkami
sborů dobrovolných hasičů, 4 jed-

notkami hasičských záchranných
sborů v podnicích a Hlavní báňskou
záchrannou stanicí Ostrava. Jeho
současná výbava se s tou historickou
nedá srovnat - protipovodňová tech-
nika, norné stěny, ale také náčiní 
k likvidaci létajícího hmyzu, nejmo-
dernější měřicí přístroje, protiche-
mické obleky, termokamery. 

Práci a výstroj hasičů přibližuje
druhé největší Hasičské muzeum 
v České republice, které bylo slav-
nostně otevřeno 6. května v Ostravě-
-Přívoze. Expozice dokumentují ha-
sičské činnosti od vzniku prvních
sborů až po současnost. Budova 
v ulici Zákrejsova 53 slouží hasičům
od roku 1905. Po dvouleté rekon-
strukci, na níž poskytlo statutární
město Ostrava 20 milionů korun, na-
bízí atraktivní podívanou návštěvní-
kům z celé republiky i zahraničí.
Otevřena je od úterý do pátku od 
9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13
hodin. V neděli a v pondělí je za-
vřeno. Početnější výpravy je lépe ob-
jednat na tel. čísle: 596 136 841. (k)
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❏ Z historie

MODELOVÉ CVIâENÍ. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se zapojil do cvičení Bohemian Guard 2005, které se uskutečnilo od 
31. května do 2. června v prostorách hlavního železničního nádraží v Ostravě. Členové Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského
kraje simulovali zmaření pokusu o ilegální převoz nebezpečné chemické látky. Úkolem hasičů bylo chemikálii najít, provést její laboratorní rozbor
a zneškodnit.  Hlavními organizátory akce byla Česká republika, Polská republika a USA, na realizaci cvičení se aktivně podílelo deset zemí světa.
Bohemian Guard 2005 prověřil funkčnost a možnosti spolupráce na mezinárodní úrovni při potírání nezákonných obchodů s nebezpečnými látkami.

·edesátiny hasiãÛ

■ Úsilí ovládnout oheň a jeho ni-
čivou sílu bylo až do druhé poloviny
19. století zaměřeno spíše k modlit-
bám ke svatému Floriánovi než
k praktickým činnostem. 

■ V roce 1556 zažila Ostrava nej-
větší požár ve své historii, který za-
chvátil polovinu města včetně kos-
tela sv. Václava a staré radnice. 

■ První hasičské sbory na Ostrav-
sku byly dobrovolné a německé.
K jejich zakládání přispěly zemské
zákony z roku 1882, které ukládaly
pojišťovnám finančně přispívat na
útraty hasičských sborů a na podpo-
rování hasičů v neštěstí padlých. 

■ Činnost úspěšně se rozvíjející-
ho moravskoostravského hasičského
sboru přerušila první světová válka.
Po ní byly vypracovány požární řá-
dy stanovující povinnosti majitelů
domů, kteří museli například: posta-
viti na půdě neb na místech lehce pří-
stupných vodní nádržky, kteréž vyjma
doby silného mrazu, vždy vodou na-
plněny býti musí.

■ V období Protektorátu Čechy
a Morava bylo hasičstvo podřízeno
Generálnímu ředitelství protekto-
rátní policie. Během května a června
1939 vyhořely všechny ostravské
synagogy. Zákrokem německých or-
gánů byl zásah hasičských sborů
omezen pouze na ochranu soused-
ních budov. 

■ Hned po osvobození Ostravy,
30. dubna 1945, vznikla požární po-
hotovost. V srpnu téhož roku začala
pracovat jako noční hotovost
a v roce 1947 její muži dostávali od-
měny ve výši 50 Kč za noční službu.
Od těchto okamžiků měla Ostrava
profesionální hasičský sbor.

Hasičské muzeum slavnostně otevřeli primátor Aleš Zedník a ředitel
dodavatelské firmy Stavos Stavba a.s. Oldřich Flaša.
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S cílem podpořit myšlenku olym-
pionismu pořádá 22. června TJ Liga
100 Ostrava tradiční Běh olympij-
ského dne 2005. Hlavní závod na 
10 km bude odstartován v 17 hodin
na Stadionu Arrows v Porubě. Rám-
cové běhy pro školní mládež, vete-
rány, handicapované sportovce a ro-
diče s dětmi se uskuteční na
Stadionu SAP Poruba od 10 do 14
hodin. „V loňském roce jsme přiví-

tali čtyři a půl tisíce zájemců. Také
letos očekáváme vysokou účast,“
řekl předseda pořádajícího klubu Ja-
romír Horák s tím, že Ostrava patří
k vybraným městům Evropy, v
nichž závody podporuje Meziná-
rodní olympijský výbor. Každý
účastník obdrží pamětní diplom, ti
nejlepší hodnotné ceny. Více infor-
mací je k dispozici na webových
stánkách: www.tjliga100.wz.cz (k)
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POHÁR PRO FOTBALISTY. Skvělou fotbalovou atmosféru si užili 14. května
žáci třetích tříd ostravských škol, kteří se na hřišti Základní školy Kle-
gova v Ostravě zúčastnili turnaje O pohár senátora Balabána. Systémem
„každý s každým“ hrála tři přípravná družstva profesionálních fotbalo-
vých klubů a jedno mužstvo Školské fotbalové ligy. První místo vybojoval
FC Vítkovice, druhou příčku obsadily děti ze Školské fotbalové ligy.
Mladé sportovce přišli povzbudit senátor Milan Balabán, náměstek pri-
mátora Zbyněk Pražák (na snímku), zástupci městského obvodu 
Ostrava-Jih i předseda představenstva FC Vítkovice Stanislav Böhm. (k)

Bûh olympijského dne

Ostravský půlmaraton a Minima-
raton dětí a mládeže O pohár primá-
tora města Ostravy přilákal 28.
května do Hrabové 101 sportovců
z České republiky, Polska i Sloven-
ska. 

Čtyřicet šest dospělých běžců bo-
jovalo s horkem na trati dlouhé 
21 km a  95 m. Absolutním vítězem
se stal Igor Heleš (MK Seitl 
Ostrava) s časem 1:18:57, nejlepší
ženou Jaroslava Pokorová (Sokol

Opava). Rovinatý terén vedený po
asfaltové cyklostezce a polních
cestách zdolala za 1:42:06. Vytvo-
řila tak nový traťový rekord.

„Druhý ročník půlmaratonu při-
pravil atraktivní sportovní zážitek
s velmi dobrou účastí,“ řekl ředitel
závodu Rostislav Naď. Delší trať si
mohly zaběhnout také děti. Každý
žák, který dokončil Minimaraton
dětí a mládeže s trasami 1 až 4 km,
obdržel sladkou odměnu. (k)

V Hrabové padl traÈov˘ rekord

Krajské finále dopravní soutěže
Mladý cyklista 2005 se uskutečnilo
26. a 27. května na Dětském doprav-
ním hřišti v Ostravě-Hrabůvce a v re-
kreačním středisku v Pusté Polomi.
Organizátor akce Aktiv BESIP vede
tímto způsobem děti a mládež ke
správnému chování v silničním pro-
vozu.

V Ostravě své znalosti a techniku
jízdy na kole předvedlo ve čtyřčlen-
ných družstvech 44 účastníků. Jejich
úkolem bylo v časovém limitu vypra-
covat test teoretických dopravních otá-
zek a absolvovat jízdu po dopravním
hřišti. V poslední disciplíně poskyto-

vali první pomoc při zástavě dýchání,
ošetřovali oděrky na lokti a také fixo-
vali zlomeninu dolní končetiny. V ka-
tegorii žáků 4. – 6. tříd se nejlépe
umístilo družstvo ZŠ Dolní Benešov,
mezi žáky 7. – 8. tříd zvítězili soutě-
žící ZŠ Alberta Kučery z Hrabůvky.
Jak řekla vedoucí družstva Šárka 
Vavrošová, jde o první postup dětí této
školy do republikového finále. To se
uskutečnilo od 14. do 16. června v Kar-
lových Varech. „Naši mladí cyklisté
byli šikovní, mají zkušenosti a dobrou
teoretickou průpravu. Snažili jsme se
reprezentovat Ostravu i v rámci re-
publiky,“ doplnila Š. Vavrošová. (k)

Malí cyklisté soutûÏili

Prázdniny se blíÏí

■ Hrad bude patfiit ‰kolákÛm. Akci k ukončení školního roku 
plnou her a soutěží s názvem Hrad dětem připravila 24. června kancelář pri-
mátora magistrátu s Ostravskými výstavami a.s. na Slezskoostravském hradu. 
Zástupci školních tříd budou soutěžit O rytířskou čest, na pódiu vystoupí šer-
míři, žongléři, kejklíři i kouzelník. Ocenění převezmou také vítězové soutěže
O nejhezčí pohádku z prostředí Slezskoostravského hradu. Zúčastnit se mohly
děti do 15 let, které zaslaly do redakce Ostravská radnice pohádkový příběh,
například o strašidlech, hradním pánovi, zbrojnoších a dalších historických
i pohádkových bytostech. Ti mladší mohli pohádku nakreslit. Nejlepší práce
a kresby budou zveřejněny v červencové Ostravské radnici.

■ Vesmírn˘ let. Příměstský tábor na téma Přátelé z neznámé planety
pořádá v termínu od 11. do 15. července Kulturní centrum Poruba. Malé
účastníky od 7 do 15 let čeká velká táborová hra. Při vesmírném letu navštíví
neznámé planety, na kterých budou plnit zajímavé úkoly. Program začíná
denně v 7 hodin, rodiče si děti vyzvedávají v 16 hodin. Zajištěny jsou teplé
obědy a pitný režim. Uzávěrka přihlášek je 22. června, kapacita tábora je 15
účastníků. Další podrobnosti lze získat na tel. číslech: 596 940 852, 853, 858
nebo přímo v Kulturním centru Poruba v Opavské ulici.

■ Tábor v ¤ece. Tábor v turistické základně v Řece pořádá 23. až 27.
července Stanice mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě. Základna se na-
chází v krásném prostředí Těšínských Beskyd. Na programu je turistika,
stolní tenis, koupání, přírodověda a další. V ceně je zahrnuto stravování
5x denně, pitný režim, ubytování, doprava, pojištění, vstupné na koupaliště,
odměny. Tábor je vhodný i pro děti od 6 let. Hlavní vedoucí je Zuzana 
Čerkovská, bližší informace na telefonním čísle: 596 913 788, e-mail: 
smprostrava@quick.cz – cena je 1 700 korun. 

■ DobrodruÏné hledání. Pro všechny děti, které zůstávají v době
prázdnin ve městě, ale přesto se chtějí setkat se svými vrstevníky, připravilo
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava několik letních prázdnino-
vých příměstských táborů s pestrým programem na každý den. Prvním z nich
je sportovně-poznávací příměstský tábor, který ve dvou turnusech, a to 
11. – 15. 7. a 22. – 26. 8., pořádá KD Gama. Děti se mohou těšit mimo jiné
na sportovní aktivity, dobrodružné hledání pokladu, návštěvu hradu, elekt-
rárny, přírodní rezervace, dolu, vodárny, hasičské zbrojnice, planetária a dal-
ších míst. Bližší informace a přihlášky (do konce června) jsou k dispozici
v KD Gama na Fifejdách, tel.: 596 611 760. (r)


