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Ostrava se pfiedstavila v Brnû
Na brnûnském v˘stavi‰ti se od 11.

do 14. ledna uskuteãnil uÏ 10. roã-
ník mezinárodní v˘stavy turistic-
k˘ch moÏností v regionech âR pod
názvem Regiontour 2001. Tradiãnû
se veletrhu zúãastnilo také Statutár-
ní mûsto Ostrava. Leto‰ní expozice
Ostravy byla koncipována symbo-
licky jako vize budoucnosti mûsta,
které proÏívá renesanci ve svém v˘-
voji a jehoÏ budoucností jsou dûti.
Prostfiednictvím loutek a hercÛ os-
travského Divadla loutek tak vítaly
náv‰tûvníky pohádkové bytosti. 
V rámci doprovodn˘ch programÛ
mûlo Divadlo loutek samostatné vy-

stoupení na veletrhu v sobotu odpo-
ledne.

Velk˘ zájem odborné i laické vefiej-
nosti o cestování a pobyty v âeské re-
publice i snaha ekonomicky posílit jed-
notlivé regiony turistikou vedla v posled-
ních letech k neb˘valé aktivitû mûst-
sk˘ch i krajsk˘ch úfiadÛ, coÏ je na Re-
giontouru vidût. Mûsto Ostrava stejnû ja-
ko jiná velká mûsta ãi regiony nabízely
pestrou ‰kálu informaãních a propagaã-
ních materiálÛ ve snaze pfiilákat co nejví-
ce náv‰tûvníkÛ. Za unikátní a poutavé fie-
‰ení expozice bylo mûsto Ostrava uÏ po-
tfietí poctûno nejvy‰‰í cenou s názvem
Expo Image 2001. (o)

Jejich kfiik uzavíral staré 
a vítal nové tisíciletí

Zatímco posledním narozen˘m
miminkem posledního roku druhé-
ho tisíciletí byl v ostravské mûstské

nemocnici chlapeãek Miroslav âern˘
(na snímku vlevo), uÏ do tfietího tisí-
ciletí se narodil Vojtûch Skupiena.

Také letos pfii‰li mamince prvního os-
travského obãánka blahopfiát i zástupci
magistrátu. Ostravsk˘ primátor a hejtman
EvÏen To‰enovsk˘ spolu s námûstkem
primátora ZbyÀkem PraÏákem jí pfiedali
kytici a zlat˘ pamûtní medailon v hodno-
tû deseti tisíc korun.

PfiestoÏe oficiálnímu zájmu médií se
tû‰il mal˘ Vojtûch, na‰e redakce by chtû-
la popfiát ‰tûstí, zdraví a Ïivot doslova ja-
ko z pohádky také malému Miroslavovi.
Jsme totiÏ pfiesvûdãeni, Ïe i kdyÏ se jako
poslední narodil, v Ïivotû jistû poslední
nezÛstane - vÏdyÈ jeho pohádkov˘ jme-
novec byl pfiece král! (‰)

Rozpoãet mûsta Ostravy 
v barevné pfiíloze

Mûstsk˘ rozpoãet pro rok 2001 je
koncipován jako schodkov˘. Tento
schodek je kryt˘ jednak rozpoãtov˘-
mi pfiíjmy roku 2000, jednak úvûrem
ve v˘‰i 1,5 mld. korun. Nehrozí tedy,
Ïe by mûsto nemûlo zdroje na finan-
cování sv˘ch v˘dajÛ.

TakÏe jaká jsou souhrnná ãísla pro
rok 2001? S jak vysokou pfiíjmovou stra-
nou mÛÏeme poãítat a do které oblasti
vloÏíme nejvût‰í balík penûz? Nebo vás
zajímá zadluÏenost mûsta ãi schválené

rozpoãty jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvo-
dÛ? Na tyto a dal‰í otázky najdete odpo-
vûdi v pravidelné barevné pfiíloze Roz-
poãet va‰eho mûsta 2001, kterou spolu
s námi v tûchto dnech dokonãuje odbor
financí a rozpoãtu magistrátu.

Do va‰ich domovních schránek by
tedy mûly struãné a srozumitelné infor-
mace o zámûrech Mûsta Ostravy, jak
bude nakládáno s vefiejn˘mi prostfied-
ky, dorazit v polovinû mûsíce února.

(m)

Rozpočtované kapitálové a běžné výdaje 
- srovnání rok 2000 a 2001

Pfiíjmy celkem po konsolidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 410 031 tis. Kã
v tom: vlastní pfiíjmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 140 040 tis. Kã

dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 991 tis. Kã
Financování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 241 173 tis. Kã

v tom: fin. prostfiedky minul˘ch let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 320 239 tis. Kã
úvûr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 tis. Kã
splátky pÛjãek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 579 066 tis. Kã

Celkové zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 651 204 tis. Kã
V˘daje celkem po konsolidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 651 204 tis. Kã

- bûÏné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 332 925 tis. Kã
- kapitálové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 318 279 tis. Kã



Tímto zábûrem se vracíme k oslavám konce milénia na Proke‰ovû námûstí. Celá
silvestrovská noc patfiila svûtlÛm a rachejtlím, nûkteré z nich docela nebezpeãnû
létaly mezi lidmi, jejichÏ poãet ve vrcholn˘ch okamÏicích kolem pÛlnoci odhadují
pofiadatelé na více neÏ 10 tisíc. Do nového roku v‰ichni nakonec vstoupili 
s dobrou náladou a bez váÏnûj‰ích zranûní. 
Pod pódiem, na nûmÏ kraloval moderátor Vilém âok a vystupovaly známé
osobnosti populární scény, bylo nejveseleji. Pozornost divákÛ pfiitáhly i soutûÏe 
a tombola, jejichÏ v˘sledky se dovídali v poslední ãtvrthodinû starého roku.
Silvestrovsk˘ program, kter˘ zahrnoval vystoupení rockov˘ch muzikantÛ,
countryové skupiny, sólistÛ operety, taneãníkÛ i bluesmanÛ, vyvrcholil hymnou,
kterou pfii‰la zazpívat Vûra ·pinarová. Celé námûstí odpoãítávalo poslední
sekundy a ãas náhle nabral tempo, jako by se v pfií‰tím miléniu mûlo stárnout je‰tû
o nûco rychleji neÏ dfiív.
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Ostravsk˘ kraj hledá
odborníky

¤editelka Krajského úfiadu Ostravského kraje vypisuje v˘bûrové fiízení 
na obsazení vedoucích odborÛ krajského úfiadu pro tyto odbory:

1. odbor legislativní a právní
2. odbor vnitfiní správy
3. odbor investic
4. odbor majetkov˘
5. odbor územního plánování a stavebního fiádu
6. odbor regionálního rozvoje
7. odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
8. odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu
9. odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

10. odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Pfiedpoklady:

✓ V· pfiíslu‰ného smûru
✓ odborná rpaxe nejménû 5 let, z toho ve vefiejné správû nejménû 1 rok
✓ praxe v fiídicí pozici nejménû 1 rok
✓ bezúhonnost
✓ aktivní jazykové znalosti (AJ/NJ)
✓ efektivní uÏivatelské znalosti práce s PC, zejména s textov˘mi editory

Dal‰í poÏadavky:

✓ pfiedloÏení dokladu o vzdûlání pfiíp. dokladu o zvlá‰tní odborné zpÛso-
bilosti dle zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), vyhlá‰ky
MV ã. 345/2000 Sb. a provádûcích pfiedpisÛ

✓ doloÏení informace o pfiedná‰kové, publicistické resp. jiné ãinnosti v o-
boru, o kter˘ se ucházíte

✓ informace o pozici a úãasti v odborn˘ch orgánech vefiejné správy, ob-
ãansk˘ch sdruÏeních apod., které mají vztah na odbornost

✓ doloÏit struãnou pfiedstavu o zpÛsobu fiízení, metodách práce, v oboru,
o jehoÏ fiízení se ucházíte

✓ doloÏit dal‰í informace osvûdãující celkovou odbornost v pfiíslu‰ném o-
boru ãinnosti

Nástup dle dohody po ukonãení v˘bûrov˘ch fiízení nejpozdûji k 1. 6. 2001. 
Platové zafiazení v 10 - 11 platové tfiídû, platového stupnû podle dosaÏené praxe.

Pfiíplatek za vedení a individuální osobní pfiíplatek dle nafiízení vlády 
ã. 253/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a zákona ã. 143/1992 Sb., 

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Va‰e nabídky doplnûné strukturovan˘m Ïivotopisem doruãte v termínu 
do 31. 1. 2001 na adresu:

Ostravsk˘ kraj, krajsk˘ úfiad, sekretariát fieditelky krajského úfiadu,
Proke‰ovo námûstí 8, 702 00 Ostrava
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✓ doloÏení informace o pfiedná‰kové, publicistické resp. jiné ãinnosti 
v oboru, o kter˘ se ucházíte

✓ informace o pozici a úãasti v odborn˘ch orgánech vefiejné správy, ob-
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Nástup dle dohody po ukonãení v˘bûrov˘ch fiízení nejpozdûji k 1. 6. 2001. 
Platové zafiazení v 10. - 11. platové tfiídû, platového stupnû podle dosaÏené praxe.

Pfiíplatek za vedení a individuální osobní pfiíplatek dle nafiízení vlády 
ã. 253/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zákona ã. 143/1992 Sb., 

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Va‰e nabídky doplnûné strukturovan˘m Ïivotopisem doruãte v termínu 
do 31. 1. 2001 na adresu:

Ostravsk˘ kraj, krajsk˘ úfiad, sekretariát fieditelky krajského úfiadu,
Proke‰ovo námûstí 8, 702 00 Ostrava

Primátor mûsta EvÏen To‰enovsk˘
se stane v závûru tohoto mûsíce kmo-
trem nového Ostravského kalendária
2000. Slavnostní kfiest se odehraje 
30. ledna 2001 v 10 hodin v budovû
Archivu mûsta Ostravy.

VÛbec poprvé se obãané mûli moÏ-
nost setkat s tímto chronologick˘m pfie-
hledem nejrÛznûj‰ích událostí ve mûstû
uÏ za rok 1996. A od té doby doplnil ten-
to nespornû originální kniÏní nápad ne-
jednu domácí knihovnu. Není divu,
vÏdyÈ kaÏdoroãní v˘tah z rukopisu mûst-
ské kroniky sestaven˘ Martinem Jufiicou
spolu se ãleny muzejní a letopisecké ko-
mise RMO velmi vûrnû a pfiesnû zachycu-
je vedle oficiálních akcí také docela oby-
ãejné záleÏitosti, které jsme mnohdy pro-
‰li tfieba bez vût‰ího pov‰imnutí.

Kalendárium 2000 vychází v nákladu
500 ks a na 72 stranách si ãtenáfi mÛÏe 
osvûÏit pamûÈ, kdy bylo napfi. v Zábfiehu
slavnostnû otevfieno jedno z nejmoder-
nûj‰ích zafiízení o‰etfiovatelského typu 
v republice - Domov dÛchodcÛ, která
stavba byla vyhlá‰ena Domem roku, ne-
schází pfiipomenutí o nebezpeãném zfií-
cení stropÛ v obchodním domû Ostravi-
ca, o otevfiení stého kilometru cyklistic-
k˘ch stezek na území mûsta stejnû jako 
o vzácné a jedineãné náv‰tûvû belgické-
ho krále Alberta II. s chotí královnou
Paolou. Ostravské kalendárium 2000 si
mohou zájemci koupit od pfií‰tího mûsí-
ce pfiímo v budovû archivu ve ·pálovû 
ulici v Pfiívoze nebo v Mûstském infor-
maãním centru v NádraÏní ulici.

(Maj)

Ostravské kalendárium 2000

Od 1. ledna 2001 byly novû stanoveny úfiední hodiny pro styk s obãany a ve-
fiejností. Tyto úfiední hodiny byly zvefiejnûny ve sdûlovacích prostfiedcích 
a pfiipomínáme je i v na‰em informaãním mûsíãníku.

Oddûlení dopravnû správních ãinností odboru dopravy a komunálních sluÏeb
Magistrátu mûsta Ostravy:

pondûlí, stfieda  . . . . . . . . 7.30 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

úter˘, ãtvrtek  . . . . . . . . . 7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00 hod.

Ostatní odbory Magistrátu mûsta Ostravy:

pondûlí, stfieda . . . . . . . . 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

ãtvrtek  . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 hod.

Úfiední hodiny jinak

Jaká bude mûstská galerie?
Na poslední schÛzi Rady mûsta Ostra-

vy pfiedloÏil dr. Hamza, pfiedseda komise
kultury, návrh zámûru zfiídit v Ostravû
mûstskou galerii. Kulturní Ïivot a dûní,
jejichÏ rozvoj podporuje mûsto sv˘m roz-
poãtem, by se vznikem galerie obohatil 
o dal‰í fenomén. Navíc tak vznikne vel-
korysá pfiíleÏitost pro autory tvofiící ve
vazbû na Ostravu a ostravsk˘ region, pro
jejich umûleckou konfrontaci a moÏnost
prezentovat svou tvorbu. Snaha zv˘‰it
prestiÏ mûsta jako prostoru, v nûmÏ se 
uplatÀuje co nej‰ir‰í ‰kála tvÛrãích obo-
rÛ, je jedním ze základních motivÛ pro
naplnûní tohoto úsilí.

Jsme-li v tuto chvíli v jakémsi poãáteã-
ním bodû, pak se slu‰í uvádût základní

„úfiednická“ fakta: Rada mûsta Ostravy
uloÏila ve svém usnesení Útvaru hlavní-
ho architekta zab˘vat se prostorov˘mi
moÏnostmi a v˘bûrem vhodn˘ch objek-
tÛ. Spoleãnû s dal‰ími odbory (s investiã-
ním a finanãním odborem) pak posoudit
finanãní náklady. Vedle toho se z hledis-
ka organizaãní struktury, nákladovosti
provozu, tvorby statutu nové organizace
a dal‰ích aspektÛ bude touto problemati-
kou zab˘vat odbor kultury a vzdûlanosti.
V‰echny tyto práce bude koordinovat
místostarosta Ing. Zbynûk PraÏák, kter˘ 
v záfií leto‰ního roku seznámí radu mûsta
s v˘sledkem této projekãní fáze. Násled-
né dûní bude podrobnû sledovat i Os-
travská radnice. (JP)
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Útulek pro psy
696 72 88

Centrum tísÀového
volání Ostrava
Hasiãi 150
Záchranná sluÏba 155
Mûstská policie 156
Policie âR 158

OstravanÛm staãí zapamatovat si 
alespoÀ jedno z tûchto ãísel. VÏdy se
tak dovolají na dispeãerské pracovi‰tû
CTV, které jim zajistí pomoc.

Letecká záchranná sluÏba 611 11 10
Ved. dispeãer smûny CTV 614 38 24

Informaãní mûsíãník pro obãany mûsta ●
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INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA

Rozhovor

Pfiedstavujeme nov˘ odbor Magistrátu mûsta Ostravy 
a jeho vedoucího Mgr. ZdeÀka Pospí‰ila

S úãinností od 1. ledna 2001 má
Magistrát mûsta Ostravy nov˘ od-
bor. K této zmûnû do‰lo v souvis-
losti s reformou vefiejné správy,
která decentralizovala státní sprá-
vu ve ‰kolství a pfienesla pravomo-
ce na okresní, respektive na kraj-
ské úfiady. Zamûstnanci b˘valého
·kolského úfiadu v Ostravû zab˘va-
jící se problematikou matefisk˘ch
‰kol, základních ‰kol a ‰kolních jí-
delen se tak stali zamûstnanci Mûs-
ta Ostravy v rámci odboru ‰kol-
ství. Jeho fiízením byl povûfien
Mgr. Zdenûk Pospí‰il, jehoÏ jsme
poÏádali, aby nám pfiiblíÏil úkoly
spadající do kompetence jeho od-
boru:

„Zaji‰Èujeme v˘kon státní správy ve
‰kolství, plníme úkoly zamûstnavatele
vypl˘vající z pracovnûprávních vzta-
hÛ pro zamûstnance pfied‰kolních za-
fiízení, ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení zfiizo-
van˘ch podle § 14 zákona 564/1990
Sb., o státní správû a samosprávû ve
‰kolství, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ, pokud nemají právní subjektivi-
tu.“

Velká ãást va‰ich povinností se toãí
také kolem penûz...

„Na‰ím úkolem, struãnû fieãeno, je
zajistit plynul˘ tok finanãních pro-
stfiedkÛ. V praxi to znamená napfií-
klad pfiidûlování finanãních prostfied-

kÛ na platy, mzdy, odmûny a dal‰í ná-
hrady tûm zafiízením, která jsou zafia-
zena do sítû a zfiizovaná a spravovaná
obcemi. Odvádíme také pfiíslu‰né
ãástky do zdravotních a sociálních
fondÛ a odpovídáme za dal‰í náklady
a úkony vypl˘vající z pracovnûpráv-
ních vztahÛ.

Pak jsou tady je‰tû náklady na
vzdûlávání pedagogick˘ch pracovní-
kÛ, na sluÏby související s rozvojem
‰kol a kvalitou vzdûlávání, na uãební
pomÛcky, uãebnice a ‰kolní potfieby,
pokud se ÏákÛm poskytují bezplatnû,
náklady spojené s v˘ukou dûtí zdra-
votnû postiÏen˘ch a zapomenout ne-
lze ani na kontrolu takto pfiidûlen˘ch
finanãních prostfiedkÛ.“

Kolik zamûstnancÛ má vá‰ odbor?
„V souãasné dobû se jedná o 44

pracovníkÛ, ale teoreticky od 1. dub-
na pfiechází 14 pracovníkÛ odboru
‰kolství Magistrátu mûsta Ostravy na
kraj. Jedná se o specialisty vyãlenûné
pro oblast stfiedního a speciálního
‰kolství a pro zájmovou ãinnost.“

Co bude, podle va‰eho názoru, nej-
obtíÏnûj‰í pfii rozjezdu nového systé-
mu?

„Pravdûpodobnû orientace v systé-
mu státní správy a samosprávy. My
dál vykonáváme státní správu, ale ten
systém, kter˘ byl na ‰kolském úfiadu
a kter˘ je na magistrátu, se v nûkte-
r˘ch bodech li‰í. I kdyÏ lidé dûlají to,
co pfiedtím, ale v jin˘ch podmínkách.
PÛjde hlavnû o to, aby se vÏily nové
pfiedpisy, organizaãní fiád... Nic z to-
ho v‰ak nesmí negativnû ovlivnit je-
jich práci.“

Zaregistrovali jste v souvislosti se
zmûnami nûjaké dotazy ze strany ro-
diãÛ ÏákÛ?

„Ne. Zdá se, Ïe osvûta byla dosta-
teãná a rodiãe pochopili, Ïe se zmûny
jejich dûtí nedotknou. S dotazy se na
nás obraceli pfiedev‰ím pracovníci 
z fiad pedagogické vefiejnosti a vedení
‰kol, ktefií se obávali moÏn˘ch kom-
plikací personálního a materiálního
charakteru s pfiechodem jejich zafiíze-
ní pod magistrát, ale i kraj. Také tyto
dotazy pramenily spí‰e z nedostateã-
n˘ch informací nebo z pfiedchozích
‰patn˘ch zku‰eností pfii jednání s nû-
kter˘mi mûstsk˘mi obvody. CoÏ
ov‰em nelze zobecÀovat a vytváfiet 
z tûchto zku‰eností pfiedstavy budou-
cí spolupráce. I v malém mûstském
obvodu existují ‰kolská zafiízení, kte-
rá jsou pûknû vybavená a naprosto
vzornû udrÏovaná. TakÏe bez ohledu
na reformu, v˘sledek bude opût zále-
Ïet nejen na rozpoãtech obvodÛ, ale
pfiedev‰ím na vzájemné komunikaci 
a ochotû ke spolupráci.“ (‰)Základní údaje:

Odbor ‰kolství Magistrátu mûsta Ostravy
Matiãní 20, 729 00 Moravská Ostrava
Telefon: 611 84 69
Fax: 611 84 78
E-mail: os-ekonom@mmo.cz, os-pedagog@mmo.cz
Úfiední hodiny: pondûlí a stfieda od 8 do 17 hodin, ãtvrtek od 8 do 16 hodin
Polední pfiestávka: od 11.30 do 12.30 hod.
Vedením odboru byl povûfien: 
Mgr. Zdenûk Pospí‰il (46 let), pÛvodním povoláním stfiedo‰kolsk˘ pedagog, 
pozdûji, mimo jiné, zástupce fieditelky ·kolského úfiadu v Ostravû.
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Hospodafiení mûsta v reáln˘ch ãíslech

„Ostrava se v Ïádném pfiípadû nedostane do pozice 
pouhého oãekávání a zboÏn˘ch pfiání,“ fiíká Ing. Milan Balabán

Mûsto je ve skvûlé rozpoãtové kondici
KaÏd˘ rozpoãet mûsta Ostravy je

docela tlustá kniha o nûkolika desít-
kách stran. âlenové mûstské rady 
a samozfiejmû zastupitelstva ji pfie-
ãtou pfied definitivním schválením
nûkolikrát. K urãitû nejpozornûj‰ím
a v posledních deseti letech také 
k nejzdatnûj‰ím ãtenáfiÛm patfií je-
ho tvÛrce, námûstek primátora Mi-
lan Balabán. Potvrzuje, Ïe koneãné
podobû mûstského rozpoãtu vÏdy
pfiedcházela velmi peãlivá a odpo-
vûdná pfiíprava a nezfiídka i docela
zajímavá pfietahovaná o potlaãová-
ní jednûch v˘dajÛ ve jménu posílení
v˘dajÛ jin˘ch. VÏdy prosazoval vel-
mi uváÏlivé a ponûkud konzervativ-
ní, na druhou stranu v‰ak dynamic-
ké hospodafiení. InÏen˘r Milan
Balabán bezesporu patfií ke ‰piãkám
ãeské ekonomiky v oboru vefiej-
n˘ch financí. 31. ledna 2001, bohu-
Ïel, na radnici konãí - stal se senáto-
rem Parlamentu âR a byl jmenován
pfiedsedou V˘boru pro hospodáfi-
ství, zemûdûlství a dopravu.

Není vám tak trochu líto, Ïe odchází-
te právû teì ?

„Vím, kam mífiíte. Rozpoãet na leto‰-
ní rok je skuteãnû v˘jimeãn˘. Mûstskou
kasou by mûlo protéci 5 miliard 650 mi-
lionÛ korun. K tomu musíme je‰tû pfii-
poãíst dal‰ích zhruba 1,8 mld. korun
mûstsk˘ch obvodÛ. A co je podstatné,
oproti pfiede‰l˘m letÛm je na tom v˘-
raznûji lépe klíãová kapitola rozpoãtu -
investiãní v˘stavba. Bez dotací státu
máme zatím pfiipraveno k prostavûní
bezmála 2,5 mld. korun.“

Vy jste mi ale neodpovûdûl.
„Pfiiznávám, tro‰ka nostalgie tady je.

Ale jsem rád, Ïe odcházím, kdyÏ je
mûsto ve skvûlé rozpoãtové kondici . Je
to prima pocit - za nûkolikalet˘m úsi-
lím celého t˘mu m˘ch spolupracovníkÛ
a kolegÛ je vidût velk˘ kus práce.“

Máte na mysli nûjak˘ konkrétní fi-
nanãní krok?

„K v˘raznému posílení leto‰ního in-
vestiãního rozpoãtu i následujících

Ostravy byly 31. prosince 2000 více neÏ
dvû a ãtvrt miliardy korun volnû k pou-
Ïití.“

A mûstsk˘ projekt pûtilet˘ch obligací
na zahraniãních trzích je také uÏ uza-
vfien?

„Pfiínos pro Ostravu je jednoznaãn˘.
Z této emise obligací mÛÏeme poãítat 
v odhadu s efektem 400 mil. Kã. Je 
s podivem, Ïe pfiestoÏe hrají obligace
nezastupitelnou roli zvlá‰tû u pfiipravo-
van˘ch investiãních zámûrÛ, tento ná-
stroj financování je obcemi velmi málo
pouÏíván.“

Financování mûsta za posledních
deset let viditelnûji nezakolísalo. To je
optimistické.

„Jsem pfiesvûdãen, Ïe Ostrava má 
z ekonomického hlediska obrovskou
budoucnost. V‰echny oblasti a regiony,
které prodûlaly podobn˘ v˘voj jako na-
‰e mûsto, po urãité stagnaci a útlumu
nastartovaly intenzivní rozvoj. Kvalitnû
pfiipravená infrastruktura je lákadlem
investorÛm v‰ude na svûtû.“

Nejsme pfiíli‰ daleko od Prahy?
„Ta vzdálenost je pro nás jistû nepfií-

jemná, ale vût‰ím handicapem Ostravy
je absence dálniãní trasy pfies její úze-
mí, nedostateãné mezinárodní letecké
spojení apod. A jestliÏe se nám podafií
tyto a dal‰í základní podmínky rozvoje
ve velmi krátkém ãasovém horizontu
dofie‰it, Ostrava se v Ïádném pfiípadû
nedostane do pozice oãekávání nebo
zboÏn˘ch pfiání.“ (Maj)

Je konstruován mûstsk˘ rozpoãet
pro leto‰ní rok skuteãnû v reálné ro-
vinû? To je nejspí‰e vÛbec první otáz-
ka, která ãtenáfie napadne pfii vûdo-
mí, Ïe objem 5,6 mld. korun je v ko-
neãném souãtu o pln˘ch 63 procent
více oproti roku pfiede‰lému a Ïe 
z mûstské pokladny bude uvolnûno
ãtyfiikrát více prostfiedkÛ na investiã-
ní v˘stavbu, coÏ pfiedstavuje zhruba
2,3 mld. Kã.

Vedoucí odboru financí a rozpoãtu
Radim Berka potvrzuje nejvy‰‰í rozpoã-

tové moÏnosti mûsta za posledních deset
let. „Za v‰ím je tfieba vidût nejdfiíve v˘no-
sy z prodeje akcií SME, které mÛÏeme
ãásteãnû zapojit do kapitálov˘ch v˘dajÛ.
Jedná se o bezmála 700 mil. Kã. Dal‰ím
pfiízniv˘m vlivem je pfiijetí úvûru ve v˘‰i
1,5 mld. korun. Polovina bude slouÏit ke
splátce obligací emitovan˘ch mûstem 
v roce 1996 ve v˘‰i 75 mil. marek. Asi
750 mil. korun opût posílí investiãní v˘-
stavbu. Poslední aspekt pak tvofií zmûna
financování obcí.“

Jak R. Berka vysvûtluje, kromû v˘nosu

danû z nemovitosti a tfiicetiprocentního
v˘nosu danû z podnikání fyzick˘ch osob
se od leto‰ního roku ve‰keré ostatní da-
nû jakoby sesypávají na jednu celostátní
hromadu. Na základû nového zákona se
následnû rozdûlují mezi státní rozpoãet 
a jednotlivé obce a mûsta, a to podle ve-
likosti a poãtu obyvatel. Ostrava tak díky
nov˘m daÀov˘m pravidlÛm získá oproti
loÀskému roku o jednu miliardu korun
více. Z toho 600 mil. korun bude pfieve-
deno opût do investic.

Hospodafiení mûsta 2001 stojí tedy na

reáln˘ch a mimofiádnû optimistick˘ch zá-
kladech. „Letos bychom se nemûli sku-
teãnû pot˘kat s vût‰ími problémy. Ale ni-
kdy nefiíkejme nikdy. PotíÏe mohou na-
stat hlavnû v první polovinû roku. Do
dne‰ního dne totiÏ je‰tû neznáme kalen-
dáfi penûÏních tokÛ v souvislosti s daÀo-
v˘mi v˘nosy. Na‰tûstí máme na úãtech
mûsta takov˘ objem voln˘ch prostfiedkÛ,
kter˘ by v pfiípadû nutnosti pokryl vznik-
lé poÏadavky,“ ubezpeãuje R. Berka 
s tím, Ïe zamûstnanci rozhodnû nezÛsta-
nou bez v˘plat stejnû jako obvody, roz-
poãtové a pfiíspûvkové organizace bez
dotací. (M)

dvou aÏ tfií let v˘znamnû pfiispûl mimo
jiné úspû‰n˘ a pro mûsto v˘hodn˘ pro-
dej tzv. strategick˘ch akcií Severomo-
ravské energetiky, Severomoravské
plynárenské a Severomoravsk˘ch vo-
dovodÛ a kanalizací. Celkov˘ zisk se
pohybuje zhruba ve v˘‰i 3 mld. korun.
Zastupitelstvo pfiijalo pravidlo, Ïe tyto
peníze nemohou b˘t uvolnûny jinam,
neÏ právû do kapitálov˘ch investic.“

Ale ráda bych pfiipomnûla, Ïe je‰tû
pfied pár lety jste ani vy, ani nikdo jin˘
z vedení mûsta nepfiipou‰tûli moÏnost
prodeje tûchto akcií.

„To je sice pravda, ale mûsto vyuÏilo
situace, která nastala, a která by se uÏ

pravdûpodobnû neopakovala. Souvisí
to s v˘vojem ãeské ekonomiky, roz-
hodnutím vlády o privatizaci atd. 
V Ïádném pfiípadû jsme v‰ak s tûmito
spoleãnostmi neztratili kontakty a moÏ-
nost nadále projednávat rozvojové zá-
mûry ãi sledovat v˘voj cen.“

A v˘nosy z tûchto prostfiedkÛ jsou ne-
soumûfiitelné s dividendov˘mi v˘nosy,
které mûsto mûlo z pouhého drÏení
tûchto akcií.

„Ano, jsou mnohonásobnû vy‰‰í. 
A díky tomu vlastnû skonãí v plusu 
i hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2000.
AlespoÀ tomu pfiedbûÏnû v‰echno na-
svûdãuje. Mohu fiíci, Ïe na úãtech Mûsta

Rozpočtované příjmy - rok 2000 a 2001 Rozpočtované výdaje - rok 2000 a 2001
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Kdo má na vyznaãeném pfiechodu pfiednost?

Celkem 137 zcela nov˘ch právních
pfiedpisÛ - takov˘ je poãet v‰ech
zmûn, které ve‰ly v platnost prvního
ledna a které se dot˘kají Ïivota v‰ed-
ního dne naprosto kaÏdého. Nespor-
nû velmi dÛleÏit˘m a v tûchto dnech
také Ïivû diskutovan˘m je zákon 

ã. 361/2000 Sb., kter˘ stanovuje nová,
ãasto i pfiísnûj‰í pravidla silniãního
provozu.

Mohlo by se zdát, Ïe o povinnostech
fiidiãÛ i chodcÛ uÏ bylo napsáno a fieãeno
naprosto v‰echno. Víme, Ïe fiidiã nesmí
za jízdy drÏet v ruce telefon, dítû má se-

dût v sedaãce, v zimû musí auto svítit po
cel˘ den, i to, Ïe chodci mají na vyznaãe-
n˘ch pfiechodech tzv. absolutní pfied-
nost. „A právû tento pojem je pfiinejmen-
‰ím zavádûjící. Vymezení pomyslné hra-
nice vzájemného respektu a tolerance
mezi chodci a fiidiãi na pfiechodech bylo

vÏdy obtíÏné a bude to chtít zfiejmû je‰tû
nûjak˘ ãas, neÏ si obû strany zvyknou 
a pfiizpÛsobí se nov˘m pravidlÛm,“ fiekl
námûstek primátora Ladislav Stuchlík. 
V kaÏdém ohledu platí, Ïe fiidiã je povi-
nen umoÏnit chodci, kter˘ je jiÏ na pfie-
chodu nebo se jej chystá pouÏít, neru‰e-
né a bezpeãné pfiejití vozovky. K pfiecho-
du se musí pfiibliÏovat takovou rychlostí,
aby dokázal v pfiípadû nutnosti zpomalit
nebo zastavit. V˘jimkou jsou pouze fiidiãi
tramvají, na nû se tato povinnost nevzta-
huje.

A chodci? Ti nemohou vbíhat ãi vstu-
povat na pfiechod nebo vozovku bezpro-
stfiednû pfied blíÏícím se vozidlem a musí
dát pfiednost tramvaji. Souãasnû jsou dá-
ny podmínky pro moÏnost vstupu chod-
cÛ na vozovky mimo znaãené pfiechody.

Podle námûstka Stuchlíka nelze tedy
jednoznaãnû hovofiit v souvislosti s no-
v˘m zákonem o absolutní pfiednosti
chodcÛ. „Urãit˘ díl odpovûdnosti mají jak
fiidiãi, tak chodci. ZáleÏí opût jen na nich,
jak budou na‰e vozovky bezpeãné. V té-
to souvislosti zvaÏujeme podobnû jako 
v ostatních mûstech zru‰ení nûkter˘ch
dosud ménû v˘znamn˘ch vyznaãen˘ch
pfiechodÛ. Pokud nov˘ zákonn˘ pfiedpis
v‰eobecnû roz‰ífiil povinnosti fiidiãÛ pfied
pfiechody, je ru‰ení ãásti z nich vyvoláno
snahou podpofiit v nûkter˘ch úsecích
plynulost jízdy vozidel,“ vysvûtlil L.
Stuchlík a dodal, Ïe ve mûstû se rovnûÏ
urychluje v˘stavba svûtelné signalizace. 

(M)

Nasaìte si fietûzy, milí chodci
Prvními dny nového roku jsme se

doslova proklouzali. Bylo to poãasí,
které nepfiíjemnû pfiekvapilo, chodce
pfiedev‰ím. A tak není divu, Ïe v˘zva
„nasaìte si fietûzy“ byla tentokrát
smûfiována hlavnû jim. Silniãáfii se to-
tiÏ s ledovkou na vozovkách vypofiá-
dali bez vût‰ích obtíÏí.

„Zima pfii‰la nezvykle pozdû. AÏ 
1. prosince klesla teplota pod bod mra-
zu, kdy také vyjel první posypov˘ vÛz,“
uvedl Libor Jacko, v˘robní námûstek
Ostravsk˘ch komunikací, a. s. Dodal, Ïe
prÛbûh leto‰ní zimy je ponûkud zálud-
nûj‰í a také nepfiíznivûj‰í neÏ v uplynu-
l˘ch letech. Mrznoucí dé‰È byl dosud li-
kvidován asi na deseti smûnách. To, Ïe

motoristé o vrstvy ledu na vozovkách je‰-
tû témûfi nezavadili, na rozdíl od nebo-
h˘ch chodcÛ, svûdãí o kvalitní pfiípravû 
a hlavnû nasazení v‰ech t˘mÛ spoleãnos-
ti. „První sníh napadl 19. prosince, byly
to dva centimetry. 26. 12. jsme jiÏ odklí-
zeli 14 cm a skuteãnû zabrat dala pfiíroda
na‰im lidem i technice z 29. na 30. pro-
since 2000. Tehdy v nûkter˘ch úsecích
napadlo aÏ 27 centimetrÛ snûhu a na je-
ho odstraÀování pracovalo nepfietrÏitû 35
lidí a 33 mechanismÛ,“ krátce rekapitulo-
val námûstek Jacko s poznámkou, Ïe Os-
travské komunikace, a. s., spotfiebovaly
od zaãátku zimy asi 1 400 tun posypové
soli. (m)

Magistrát vydává fiidiãské prÛkazy, fie‰í pfiestupky
Více neÏ stovku nov˘ch pfiedpisÛ,

vyhlá‰ek, novelizací a úprav záko-
nÛ, které nabyly úãinnosti 1. ledna
tohoto roku, doplnil mimo jiné 
i pfievod dopravnû správních ãin-
ností z kompetence ministerstva
vnitra do kompetence ministerstva
dopravy a spojÛ.

„V praxi a podmínkách mûsta Ostra-
vy to znamená, Ïe oddûlení dopravnû
správních ãinností na‰eho odboru fie‰í
od zaãátku roku ve správním fiízení
pfiestupky v silniãním provozu, vydává

fiidiãské prÛkazy a vede jejich evidenci,
samozfiejmû organizuje také zkou‰ky
ÏadatelÛ o fiidiãské oprávnûní. Jen pro
zajímavost, jedna zku‰ební jízda trvá 
v souãasné dobû pln˘ch ãtyfiicet mi-
nut,“ vysvûtlil vedoucí odboru dopravy
a komunálních sluÏeb magistrátu Jifií
Tich˘. Upozornil, Ïe novû vzniklé od-
dûlení sídlí v 1. poschodí budovy
Dopravního inspektorátu Policie âR ve
V˘stavní ulici ã. 55 a Ïe se rovnûÏ ne-
mûní úfiední hodiny. (m)

Úfiední hodiny:
fiidiãské prÛkazy
pondûlí a stfieda 7.30 - 17.00 hod.
úter˘ a ãtvrtek 7.30 - 15.00 hod.
správní fiízení
pondûlí a stfieda 7.30 - 17.00 hod.
Pozn.: Ve v‰echny úfiední dny jsou

pfiestávky vÏdy od 11.30 do 12.30 hod.

Kontakty, na nûÏ se lze písemnû
nebo telefonicky obrátit:

Magistrát mûsta Ostravy, odbor do-

pravy a komunálních sluÏeb - oddûlení
dopravnû správních ãinností, Proke‰o-
vo nám. 8, 729 30 Ostrava

Magistrát mûsta Ostravy, odbor do-
pravy a komunálních sluÏeb - oddûlení
dopravnû správních ãinností, V˘stavní
55, 703 00 Ostrava.

telefon:

fiidiãské prÛkazy  . . . . 614 53 93 - 5 

správní fiízení  . . . . . . 614 53 80 - 5
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Usnadní nov˘ program ministerstva pro místní rozvoj financování oprav chátrajících panelákÛ?

I nûkolikamilionová investice se mÛÏe vyplatit
Majitelé panelov˘ch domÛ, ktefií se

rozhodnou pro jejich opravu, mohou
poÏádat stát o finanãní pomoc. Obce,
druÏstva a spoleãenství vlastníkÛ,
ktefií si vezmou pÛjãku, mohou ze
státních zdrojÛ oãekávat pomoc v po-
dobû tfií aÏ pûtiprocentní úrokové 
úlevy. Ostrava byla zafiazena spolu 
s dal‰ími nejpostiÏenûj‰ími okresy
severních âech a Moravy do skupiny,
pro kterou bylo stanoveno 5 % z úro-
kÛ z pÛjãek.

„Majitelé domÛ v‰ak mohou i nadále
Ïádat o státní dotaci v rámci Programu
podpory oprav bytového fondu. Ale 
v tomto pfiípadû se jedná pouze o opravy
panelákÛ v havarijním stavu,“ vysvûtluje
Regina Kuchtová z investiãního odboru
magistrátu s tím, Ïe nov˘ program nao-
pak nabízí pfiíleÏitost získat peníze na
kompletní rekonstrukci domu. Jedná se
napfi. o opravu ãi v˘mûnu balkonÛ, za-
teplení domu, modernizaci bytov˘ch ja-
der, stfie‰ní nástavby ãi zkvalitnûní 
ústfiedního vytápûní.

R. Kuchtová dále pfiipomenula, Ïe re-
konstrukce jedné bytové jednotky v pa-
nelovém domû pfiijde sice zhruba na 290
tisíc korun, ale na druhou stranu dojde 

Ïe v Ostravû jiÏ byla zfiízena tfii poraden-
ská centra, která potvrdí správnost a spl-
nûní v‰ech podmínek jednotliv˘ch Ïádo-
stí pro získání dotace. Definitivní slovo
v‰ak vÏdy bude mít pfiíslu‰ná banka. 

S cílem pomoci vlastníkÛm nebo spo-
luvlastníkÛm bytov˘ch domÛ postave-
n˘ch panelovou technologií v procesu
pfiípravy a realizace oprav, rekonstrukcí
nebo modernizací tûchto budov, pfii po-
dávání Ïádosti o podporu a pfii vydávání
stanoviska k této Ïádosti podle nafiízení
vlády ã. 384/2000 Sb., vznikla v Ostravû
následující stfiediska:

âeská komora autorizovan˘ch in-
Ïen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stav-
bû (âKAIT)

28. fiíjna 150
702 00 Ostrava
tel./fax: 661 23 09
e-mail: ckait-ov@mailcity.cz

V·B-TU Ostrava, Fakulta stavební,
katedra mûstského stavitelství

Krásnopolská 21/4086
708 33 Ostrava-Poruba
tel./fax: 691 42 15
e-mail: marketa.teslikova@vsb.cz

Tex Color Ostrava, spol. s r. o.
Na Ml˘nici 33
702 00 Ostrava-Pfiívoz
tel.: 613 59 92 - 5
fax: 613 35 39
e-mail: info@ost.tex-color.cz

(M)

Podnikání

Jste zapsáni v obchodním rejstfiíku?
Novela obchodního zákoníku vná-

‰í do podnikání od nového roku
hned nûkolik zmûn. V Ïádném pfiípa-
dû se v‰ak nejedná o nikterak drama-
tické úpravy, které by pfiípadnû do-
provázely vût‰í komplikace.

„Faktem je, Ïe novela zru‰ila od 1. led-
na 2001 pojem obchodní jméno. Nahra-
zen byl názvem obchodní firma, pod
nímÏ je vlastnû podnikatel zapsán do ob-
chodního rejstfiíku. Fyzická osoba, která
není takto zapsána, ve sv˘ch právních
vztazích novû vystupuje pod sv˘m jmé-
nem a pfiíjmením. A vÛbec nezáleÏí na
tom, co má uvedeno v Ïivnostenském 
oprávnûní,“ vysvûtluje vedoucí Ïivno-
stenského úfiadu Jarmila Weczerková.

Pokud tedy zní obchodní jméno pod-
nikatele v Ïivnostenském oprávnûní na-

pfi. Jan Novák - instalatér, nic se na tomto
prÛkazu nemûní. Od 1. ledna tohoto ro-
ku v‰ak jiÏ nesmí Jan Novák uvádût na
smlouvách, objednávkách, fakturách a ji-
n˘ch písemnostech dodatek (instalatér),
ale pouze své jméno a pfiíjmení.

Jak znovu upozorÀuje vedoucí úfiadu,
toto se t˘ká samozfiejmû jen tûch podni-
katelÛ, ktefií nejsou zapsáni v obchodním
rejstfiíku. Podnikatel mÛÏe pochopitelnû
trvat na pouÏívání obchodního názvu za
sv˘m jménem. Zákon v takovém pfiípadû
stanovuje velmi pfiesná pravidla - zápis 
v obchodním rejstfiíku. Jejich poru‰ová-
ním se, bohuÏel, podnikatel vystavuje ri-
ziku neplatn˘ch uzavfien˘ch smluv, vy-
staven˘ch faktur apod. Navíc se mÛÏe za
chybné uÏívání názvu obchodní firmy
doãkat podle novely pfiestupkového zá-

kona pokuty aÏ do v˘‰e 50 tisíc korun.
„Pro tuto chvíli je v‰ak dÛleÏitá ta skuteã-
nost, Ïe podnikatelé nemusí mûnit svá
Ïivnostenská oprávnûní. Staãí se jen na-
uãit pouÏívat správné pojmenování,“
zdÛrazÀuje J. Weczerková a dodává, Ïe
na ve‰keré otázky související se zmûna-
mi a zákonn˘mi úpravami platn˘mi od 
1. ledna 2001 získají zájemci odpovûdi na
tel. ã. Ïivnostenského úfiadu 628 30 23
nebo 611 88 83. (Maj)

Podle novely ã. 370/2000 Sb. platí :
● Fyzická osoba nezapsaná v ob-

chodním rejstfiíku uÏívá pouze své jméno 
a pfiíjmení (napfi. Jan Novák).

● Fyzická osoba zapsaná v obchod-
ním rejstfiíku mÛÏe uÏívat dodatek odli-
‰ující osobu podnikatele nebo druh pod-
nikání (napfi. Jan Novák - instalatér).

k prodlouÏení Ïivotnosti celého objektu
o dal‰ích 40 - 50 let. TakÏe taková inves-
tice do bydlení s podporou státu nejsou
rozhodnû vyhozené peníze.

„Zfiejmû si jsou toho vûdomi v‰ichni ti,
ktefií se na nás obracejí stále ãastûji s do-
tazy, jak a kde poÏádat o tento zv˘hod-
nûn˘ úvûr,“ fiíká R. Kuchtová a potvrzuje,

Na základû spolupráce mezi sítí
Euro Info Center (EIC) a Evropsk˘m
statistick˘m úfiadem (EUROSTAT)
vznikl nov˘ projekt zamûfiující se
na poskytování statistick˘ch dat 
o Evropské unii.

Z celé sítû EIC bylo pro zaji‰Èování to-
hoto servisu vybráno celkem devût pra-
covi‰È. Pro celou oblast stfiední a v˘chod-
ní Evropy je to právû ostravské Euro Info
Centrum.

Podle Simony Vaculové z Agentury
pro regionální rozvoj tento pilotní pro-
jekt potrvá ‰est mûsícÛ. V pfiípadû, Ïe po-
tvrdí svou Ïivotaschopnost a hlavnû bu-
de-li o tuto formu spolupráce ze strany
zejména podnikatelské vefiejnosti zájem,
roz‰ífií se tato placená sluÏba i do ostat-
ních Euro Info Center Evropy.

A kolik zaplatí klient v prÛmûru za
jednu takovou náv‰tûvu? Jak nám sdûlila
Ing. Vaculová, v‰e se bude pochopitelnû
odvíjet od poãtu zji‰Èovan˘ch dat. Zatím
se hovofií o minimální cenû ve v˘‰i 15
EUR.

Zájemci získají bliÏ‰í informace pfiímo
u Ing. Simony Vaculové na adrese:

Euro Info Centrum Ostrava
Agentura pro regionální rozvoj
Na Jízdárnû 7
702 00 Ostrava
tel.: 569 12 31
fax : 569 12 04
e-mail: eic@rdaova.cz (m)

Statistika 
a Evropská unie

K získání podpory je nutno splnit tyto základní podmínky:
✓opravovan˘ dÛm musí b˘t na území âeské republiky a musí b˘t postaven v nû-

které z typizovan˘ch konstrukãních soustav
✓pfiedmûtem oprav musí b˘t vÏdy nejménû oprava statick˘ch poruch, rekonstruk-

ce rozvodÛ a zlep‰ení tepelnû-technick˘ch vlastností (to samozfiejmû neplatí,
jestliÏe stav domu nûkteré z tûchto oprav nevyÏaduje)

✓Ïádost musí b˘t podána nejpozdûji do 6 mûsícÛ od data uzavfiení smlouvy o úvû-
ru

✓k Ïádosti musí b˘t pfiiloÏeno doporuãení regionálního poradenského stfiediska,
jemuÏ Ïadatel pfiedloÏí projektovou dokumentaci navrhovan˘ch oprav, vyãíslení
nákladÛ, doklad o podlahové plo‰e bytÛ v domech, na které byl poskytnut úvûr,
stejnû jako revizi technick˘ch zafiízení domu v pfiípadû, Ïe nejsou pfiedmûtem 
oprav, a také energetick˘ audit
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Nezamûstnanost v Ostravû v roce 2000
I kdyÏ loÀsk˘ v˘voj na ostravském

trhu práce nebyl jiÏ tak nepfiízniv˘ ja-
ko zejména v pfiedchozích dvou le-
tech a nárÛst hodnot základních sle-
dovan˘ch ukazatelÛ evidované neza-
mûstnanosti byl v meziroãním srov-
nání ménû v˘razn˘, patfií nejen
Ostrava, ale i vût‰ina dal‰ích okresÛ
Ostravského kraje neustále v rámci
republiky k oblastem nejvíce postiÏe-
n˘m nezamûstnaností. Zotavování 
a postupné oÏivování ãeské ekono-
miky se zaãalo projevovat také v na-
‰em mûstû, bohuÏel ale zatím v mno-
hem men‰ím rozsahu neÏ v jin˘ch
ãástech zemû.
Evidovaní uchazeãi o zamûstnání 
a míra nezamûstnanosti

KaÏdoroãnû oãekávan˘ a pravidelnû
se opakující lednov˘ enormní nárÛst ne-
zamûstnanosti se v následujících dvou
mûsících znaãnû zpomalil, v dubnu se té-
mûfi po ãtyfiech letech stav uchazeãÛ 
o zamûstnání poprvé opût v˘raznûji sní-
Ïil (-482) a dlouhodob˘ nepfiízniv˘ v˘voj
se zastavil. Pokles pokraãoval i v kvûtnu,
nebyl v‰ak jiÏ tak intenzivní (-265). S ná-
stupem léta, kdy do na‰í evidence pfii-
cházeli nejvíce „ãerství“ absolventi ‰kol 
a uãili‰È, se zaãala situace postupnû
zhor‰ovat, poãet nezamûstnan˘ch se
znovu zvy‰oval a tento vzestupn˘ trend
trval aÏ do srpna, v jehoÏ závûru ostrav-
ská nezamûstnanost poprvé pfiekonala
sedmadvacetitisícovou hranici. V dal‰ích
tfiech mûsících stav uchazeãÛ o zamûst-
nání pfiekvapivû neustále klesal - od za-
ãátku záfií do konce listopadu se ná‰ re-
gistr zúÏil o 933 osob. Tento pozitivní v˘-
voj ovlivnil zejména mimofiádnû tepl˘ 
a such˘ podzim, kter˘ pfiedev‰ím u sta-

vebních firem prodlouÏil jejich sezonní
aktivity a tím pfiispûl k udrÏení potfieb-
n˘ch zamûstnancÛ. Pfiíchod zimního po-
ãasí v˘jimeãnû dlouh˘ sezonní efekt a tfií-
mûsíãní úbytek lidí hledajících zamûstná-
ní ukonãil a ostravská nezamûstnanost
koncem roku opût stoupla.

K 31. 12. 2000 registroval Úfiad práce 
v Ostravû (dále ÚPO) celkem 26 402 
osob, coÏ je o 274 více neÏ v listopadu,
ale zároveÀ za poslední ãtyfii roky nej-
men‰í prosincov˘ vzestup. Ve srovnání
se stejn˘m obdobím roku 1999 byl loÀ-
sk˘ prosincov˘ poãet obãanÛ bez práce
vy‰‰í o 879 (+3,4 %), od konce roku 1998
se jejich fiady roz‰ífiily témûfi o 40 %.
PrÛmûrn˘ mûsíãní stav nezamûstnan˘ch
se v roce 2000 oproti pfiedchozímu roku
zv˘‰il o 3 374, v celkovém poãtu registro-
van˘ch uchazeãÛ jsme zaujímali ze v‰ech
úfiadÛ práce vÏdy pozici nejvy‰‰í. JestliÏe
se obãané Ostravy nyní podílejí na celko-
vém stavu obyvatel âeské republiky 
3,1 %, v nezamûstnanosti jsou zastoupeni
5,8 %.

Míra registrované nezamûstnanosti 
v Ostravû dlouhodobû znaãnû pfievy‰uje
celorepublikov˘ prÛmûr a její úroveÀ je
témûfi stabilnû o více neÏ polovinu vy‰‰í.
Koncem prosince 2000 ãinila prÛmûrná
míra nezamûstnanosti v âR 8,8 %, v Os-
travû se v‰ak vy‰plhala na 16,6 % (mezi-
roãnû tak vzrostla o 0,7 procentního bo-
du). V pomyslném Ïebfiíãku v˘‰e míry
nezamûstnanosti v‰ech okresÛ âR jsme
se v prÛbûhu minulého roku pohybovali
mezi 4. aÏ 7. pfiíãkou.
Volná pracovní místa

Zájem zamûstnavatelÛ o nové pracov-
ní síly v první polovinû roku vût‰inou
stagnoval nebo rostl jen mírnû. PfiestoÏe

Úfiad práce Ostrava

se v prÛbûhu druhého pololetí situace
ponûkud zlep‰ila - koncem prosince
jsme zájemcÛm a uchazeãÛm o zamûst-
nání mohli nabídnout 1 013 voln˘ch pra-
covních míst, coÏ byl oproti závûru roku
1999, kdy jsme mûli v na‰í databázi 
k dispozici „historické minimum“ 312
voln˘ch pracovních pfiíleÏitostí, pomûrnû
v˘razn˘ nárÛst, hledá se práce v na‰em
mûstû stále velice obtíÏnû. Na jedno vol-
né pracovní místo pfiipadá nyní 26,1 
osob a pfietlak na nabídkové stranû trhu
práce je pofiád velice siln˘. PrÛmûrn˘
mûsíãní poãet disponibilních voln˘ch
pracovních míst byl sice v roce 2000
oproti pfiedchozímu roku o 307 vy‰‰í, no-
vé pracovní pfiíleÏitosti v‰ak v Ostravû
vznikaly pouze sporadicky a v naprosto
nedostaãujícím mnoÏství. Na celorepub-
likové poptávce po pracovních silách se
ostravské firmy podílely ke konci prosin-
ce 2000 jen 1,9 %.
Tok nezamûstnanosti

Stejnû jako dfiíve se i v loÀském roce
vyznaãoval ostravsk˘ trh práce jedním 
z nejvût‰ích tokÛ evidované nezamûstna-
nosti (2. místo za Prahou). Novû se za
dvanáct mûsícÛ pfiihlásilo do evidence 
26 555 osob a celkovû jsme registrovali
52 078 uchazeãÛ o zamûstnání, tj. o 4 966
více neÏ v pfiedchozím roce. Nejvíce pro-
pou‰tûli své pracovníky plo‰nû drobní 
a stfiední podnikatelé, z vût‰ích ostrav-
sk˘ch podnikÛ pfiib˘vali do na‰eho re-
gistru v nejvût‰ím mnoÏství jednoznaãnû
b˘valí zamûstnanci akciové spoleãnosti
Vítkovice (1 655) a dále OKD (476 - vãet-
nû osob uvolnûn˘ch z jejích dcefiin˘ch

spoleãností). Zaevidovalo se také 1 327
b˘val˘ch ÏivnostníkÛ, ktefií museli ukon-
ãit svou samostatnou v˘dûleãnou ãin-
nost. Vyfiazeno bylo 25 676 osob, z nichÏ
16 974 (nejvíce v celé historii na‰eho úfia-
du práce) nalezlo pracovní uplatnûní.
Aktivní politika zamûstnanosti

Stále v˘znamnûj‰í úlohu plní pfii zapo-
jování uchazeãÛ o zamûstnání do pra-
covního procesu ãinnost na‰eho úfiadu
práce v oblasti aktivní politiky zamûstna-
nosti (dále APZ), jejíÏ jednotlivé nástroje
vyuÏíváme v maximální moÏné mífie. Za
dvanáct mûsícÛ roku 2000 vytvofiili za-
mûstnavatelé a na‰i b˘valí uchazeãi 
o zamûstnání s finanãní pomocí ÚPO
celkem 2 590 nov˘ch pracovních míst, tj.
o 803 (+44,9 %) více neÏ v roce 1999.
Prioritní pozornost jsme vûnovali rovnûÏ
rekvalifikaãní ãinnosti. Do rekvalifikaã-
ních kurzÛ jsme loni zafiadili 2 171 ucha-
zeãÛ, coÏ je o 339 více neÏ v pfiedchozím
dosud „rekordním“ roce a nejvíce ze
v‰ech ãesk˘ch úfiadÛ práce.

LoÀsk˘ v˘voj ostravské nezamûstna-
nosti, poãtu voln˘ch pracovních pfiíleÏi-
tostí, v˘razn˘ nárÛst nov˘ch pracovních
míst vytvofien˘ch v rámci APZ s finanã-
ním pfiíspûvkem ÚPO a uchazeãÛ vysla-
n˘ch do rekvalifikaãních kurzÛ v porov-
nání s koncov˘m stavem roku 1999 do-
kumentuje tabulka. V del‰í ãasové fiadû
let 1997 aÏ 2000 je graficky znázornûn
v˘voj poãtu evidovan˘ch uchazeãÛ 
o zamûstnání pfiipadajících na jedno
volné pracovní místo.

Jifií Zaorálek,
Úfiad práce v Ostravû

DÛleÏitá sdûlení zamûstnavatelÛm a obãanÛm Ostravy
● V souvislosti s novelou Zákoníku práce bylo nutno od 1. ledna 2001 v rámci

úfiedních hodin Úfiadu práce v Ostravû pfiesunout polední pfiestávku, a to na
dobu od 11.30 do 12.30 hodin (dosud od 12.00 do 13.00 hod.). Ostatní rozvrh 
úfiedních hodin zÛstává nezmûnûn a úfiad práce (pracovi‰tû v Moravské Ostravû
vãetnû Informaãního a poradenského stfiediska pro volbu a zmûnu povolání v Bieblo-
vû ulici, Porubû, Vítkovicích a v Zábfiehu) je pro vefiejnost otevfien:

pondûlí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
úter˘ 8.00 - 11.30
stfieda 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
ãtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
pátek neúfiední den
● Od ledna 2000 nabyla úãinnosti novela zákona o zamûstnanosti, která umoÏÀu-

je zamûstnavatelÛm s více neÏ 20 zamûstnanci neplnûní stanoveného podílu za-
mûstnávání obãanÛ se zmûnûnou pracovní schopností (dále ZPS) kompenzovat
tím, Ïe budou odebírat v˘robky a sluÏby od podnikÛ zamûstnávajících více neÏ 55 %
osob se ZPS nebo jim budou zadávat v˘robní programy. Svou zákonnou povinnost
mohou zamûstnavatelé nahradit i finanãním odvodem do státního rozpoãtu, 
a to na:

ãíslo úãtu: 7712-7025-761/0710
konstantní symbol: KS 1148
variabilní symbol: VS IâO organizace neplnící povinnost
Zamûstnavatele dÛraznû upozorÀujeme na nutnost vyplÀovat toto ãíslo 

úãtu v grafické úpravû jak je v˘‰e uvedeno. Jinak nebudou platby na tento úãet
pfiipisovány.

ukazatel (celkov˘ poãet) stav k 12/2000 - 12/1999

12/1999 3/2000 6/2000 9/2000 12/2000 absolutnû %

evidovaní uchazeãi o zamûstnání 25 523 26 867 26 306 26 732 26 402 +879 +3,4

z toho - obãané se zmûnûnou 

pracovní schopností 2 759 2 846 2 807 2 769 2 777 +18 +0,7

- absolventi ‰kol, uãili‰È

a mladiství 3 418 3 346 3 360 3 494 3 040 -378 -11,1

volná pracovní místa 312 454 610 989 1 013 +701 +224,7

uchazeãi pfiipadající na 1 volné 

pracovní místo 81,8 59,2 43,1 27,0 26,1 -55,7 -68,1

nová pracovní místa vytvofiená 

v rámci APZ s finanãním 1 787 684 1 393 1 948 2 590 +803 +44,9

pfiíspûvkem ÚPO

z toho - spoleãensky úãelná pracovní 

místa vytvofiená zamûstnavateli 783 250 650 990 1 353 +570 +72,8

a uchazeãi o zamûstnání

- pracovní místa vytvofiená

zamûstnavateli pro zabezpeãení 522 158 284 442 618 +96 +18,4

odborné praxe absolventÛ ‰kol

a získání kvalifikace mladistv˘ch

zahájené rekvalifikaãní kurzy 391 128 262 338 538 +147 +37,6

uchazeãi zafiazení do rekvalifikací 1 832 632 1 144 1 467 2 171 +339 +18,5
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Evropská komise schválila Ostravû jako prvnímu mûstu v âR jeho projekt

„Pfiekvapila mû solidarita obãanÛ,“ fiíká námûstek 
ostravského primátora âestmír Vlãek

Pfielom století a tisíciletí svádí k bi-
lancování i k úvahám, co zde po nás
zbude na‰im dûtem. Kde budou Ïít 
a v ãem budou Ïít... To byl také dÛ-
vod, proã jsme nav‰tívili námûstka
primátora pro Ïivotní prostfiedí âest-
míra Vlãka, abychom se ho zeptali, co
povaÏuje z hlediska svého rezortu 
v loÀském roce za v˘znamné:

„Z mého pohledu je potû‰itelné, Ïe se
podafiilo v investiãním rozpoãtu mûsta
vyãlenit pomûrnû slu‰né prostfiedky na
stavby infrastrukturní a zejména vodo-
hospodáfiské. PomÛÏe to roz‰ífiit území
napojené na ústfiední ãistiãku odpadních
vod. S tím souvisí i velk˘ úspûch Ostravy
v fiíjnu loÀského roku, kdy Evropská ko-
mise schválila ná‰ projekt pro investici 
z fondu ISPA ve v˘‰i 16 milionÛ euro,
coÏ je v pfiepoãtu necel˘ch 600 milionÛ
korun, které budeme moci vyuÏít na roz-
‰ífiení kanalizaãních sbûraãÛ a kolektori-
zaci centra. Nyní je pfied námi neménû
obtíÏná ãást realizace projektu, finanãnû
se na ní bude podílet mûsto a vûfiíme, Ïe
ãást prostfiedkÛ získáme také ze státního
rozpoãtu.“

Kter˘ch mûstsk˘ch ãástí se t˘ká zmínû-
ná stavba kanalizaãních sbûraãÛ?

„Je to pfiedev‰ím takzvaná vûtev 
D smûrem na jih a jihozápad Ostravy, te-
dy na území Polanky, Klimkovic, V˘‰ko-
vic, Staré Bûlé, Proskovic a Krásného
Pole, a zahájení stavby sbûraãe B. Ten
povede po druhé stranû Ostravice pfies

Hru‰ov, Muglinov aÏ vlastnû na úroveÀ
slezskoostravské radnice, podél Luãiny
do Radvanic ke kruhovému objezdu.
Chceme, aby tato stavba, která vlastnû
dokonãí pátefiní ãást sbûraãÛ, probûhla
nûkdy do konce roku 2004 a mohly se
roz‰ifiovat místní sítû a napojovat jednot-
livé objekty.“

Kanalizaci se bl˘ská na lep‰í ãasy, ale
co stále diskutovaná Karolina?

„Mûsto se úãastní pravideln˘ch kon-
trolních dnÛ, i kdyÏ se vlastnû z obchod-
ního hlediska jedná o vztah mezi gene-
rálním dodavatelem OKD-Rekultivace 
a Fondem národního majetku pfii odstra-
nûní staré ekologické zátûÏe. Nicménû
Karolina je na území mûsta, mûsto je
vlastníkem ãásti pozemkÛ, takÏe nás prÛ-
bûh prací zajímá. Jsem rád, Ïe pfies rÛzné
potíÏe na poãátku stavby se situace stabi-
lizovala a práce pokraãují podle projektu
a vytãeného harmonogramu.“

Pfied Vánoci se v médiích opût hodnû
diskutovalo o lagunách...

„Také v tomto pfiípadû je mûsto za-
stoupeno v komisi jmenované Fondem
národního majetku, takÏe se úãastníme
kontrolních dnÛ. V pfiípadû lagun mohu
potvrdit, Ïe je hotov základní prÛzkum
hrází z hlediska kontaminace území 
a sloÏení vlastní náplnû lagun. Nyní se
ãeká na vypsání v˘bûrového fiízení na
dodavatele, coÏ zatím brzdí zbylé nevy-
jasnûné majetkové vztahy k území.
Jakmile bude vybrán dodavatel, bude
muset navrhnout i pouÏití technologie na
likvidaci lagun. Náklady spojené s likvi-
dací jsou pfiedbûÏnû vyãísleny na ãtyfii
miliardy korun, které uhradí Fond národ-
ního majetku.

V této souvislosti bych v‰ak chtûl fiíci,
Ïe to, co pfied Vánoci probûhlo médii,
bylo vyhlá‰ení havarijního stavu v sou-
vislosti s moÏn˘m únikem kontaminova-
n˘ch de‰Èov˘ch vod z vlastního areálu
podniku Ostramo. Tato situace dofie‰ena
není, i kdyÏ jsme se ihned obrátili s Ïádo-
stí o pomoc na ministerstvo Ïivotního
prostfiedí a setkali se pfiitom s velkou
vstfiícností. Pfiedpokládám, Ïe právû k té-
to záleÏitosti se letos budeme je‰tû vra-
cet.“

Loni jsme informovali o novém projek-
tu tfiídûní a likvidace plastového odpadu.
Jak dalece pokroãil?

„Kromû separace skla a papíru, která
uÏ probíhá dlouhodobû, zaãala loni - sice
v men‰ím mûfiítku, ale zaãala - separace
plastÛ a dal‰ích surovin pro v˘robu ná-
hradního paliva. A podle informací 
z podniku Odvoz a zpracování odpadu
bude tento zku‰ební provoz tfiídicí linky
pokraãovat i letos. Zku‰ební provoz pro-
bíhá také v hranick˘ch cementárnách,
kam je toto palivo odváÏeno pro vyuÏití
v cementáfisk˘ch pecích. V pfiípadû plas-
tÛ se zatím jedná fiádovû o stovky tun,
které v‰ak jiÏ nekonãí na skládce.“

Velkou zmûnou ve va‰em rezortu byly
loni poplatky za odvoz odpadu, jaké byly
reakce obãanÛ?

„Po zku‰enostech z komunální politi-
ky jsem oãekával reakce negativní, pro-
toÏe spokojení lidé vût‰inou nikam nepí-
‰í a nevolají. Byl jsem v‰ak pfiekvapen vl-
nou reakce a spektrem ohlasÛ, od vylo-
Ïeného nesouhlasu po vûcné pfiipomín-
ky, v˘tky, Ïe nov˘ systém nemotivuje ob-
ãany k separaci odpadÛ, aÏ po dopis de-
seti sousedÛ, ktefií mûli podle nového
pfiepoãtu sazeb platit ménû. Právû tito li-
dé nám psali, Ïe budou tfieba platit vy‰‰í
ãástky za ãastûj‰í odvoz, kdyÏ sníÏíme
poplatek rodinû se tfiemi dûtmi, která má
podle propoãtu platit více neÏ podle pÛ-
vodního systému potfieb. Pak jsem jim
musel vysvûtlovat, Ïe zákon neumoÏÀuje
individuálnû rozli‰it v˘‰i poplatku, proto-
Ïe je to podíl kaÏdého obãana na finan-
cování systému jako celku, ne platba za
popelnici.

Pokud se t˘ká motivace, souhlasím, Ïe
nov˘ systém opravdu motivaãní není. My
jsme v‰ak ve stádiu, kdy teprve hledáme



Na „Park snÛ“, kter˘ si loni vybudovali obyvatelé sídli‰tû Fifejdy za podpory Obãanského sdruÏení VITA, pfiispûlo mûsto ze svého
rozpoãtu ãástkou 180 000 Kã.
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Ochránci pfiírody z Barto‰ovic spolupracují s magistrátem 
na fiadû ekologick˘ch projektÛ

Peãovat o Ïivotní prostfiedí neznamená 
jen tfiídit odpad a likvidovat laguny

Zatímco se ornitologové na Mora-
vû radují z pozorování tfií exempláfiÛ
kriticky ohroÏeného druhu orla mofi-
ského, v Barto‰ovicích bojují ochrán-
ci pfiírody o Ïivot zhruba pûtileté sa-
mice téhoÏ druhu orla, kterou brutál-
nû poranil neznám˘ stfielec aÏ v jiÏ-
ních âechách.

„Pfiivezli nám ji v noci 22. prosince,“
vyprávûl nám s jindy majestátním drav-
cem v náruãí Petr Orel, vedoucí Stanice
pro záchranu volnû Ïijících ÏivoãichÛ,
stfiediska ekologické v˘chovy, záchran-
ného centra CITES Barto‰ovice, pfii
Základní organizaci 70/02 âeského sva-
zu ochráncÛ pfiírody.

Záchrana této pfiekrásné samice orla
mofiského, která váÏí 6 kilogramÛ a roz-
pûtí jejíchÏ kfiídel pfiesahuje dva metry,
byla vlastnû kombinací náhody a nad‰ení
dobrovoln˘ch i profesionálních ochrán-
cÛ pfiírody.

Jak se orel dostal z jihu âech aÏ na se-
ver Moravy? „âlovûk, kter˘ se dva dny
pfied ·tûdr˘m dnem vypravil na Jindfii-
chohradecku do lesa, na procházku ne-
bo pro vánoãní stromek, se asi musel po-
lekat, kdyÏ ve‰el do niÏ‰ího porostu 
a tam na nûj vykoukla orlice... Pravdû-
podobnû tam s pfieraÏen˘m kfiídlem, po-
stfielenou nohou a ranou v prsním svalu
leÏela nejménû ãtrnáct dnÛ. Byla zesláblá

a kdyby ji neodnesl tamním ochráncÛm
pfiírody, jistû by uhynula. Nebyl ãas otá-
let, takÏe nám ji je‰tû veãer pfiivezli a my
ji hned museli operovat. Jestli si po této
záchranné akci odnesl neznám˘ náv‰tûv-
ník lesa i nûjak˘ ten stromek, budiÏ mu
to odpu‰tûno,“ usmívá se pfii vyprávûní

Petr Orel a dodává, Ïe pokud pÛjde v‰e
bez komplikací, bude se moci samice
vzácného dravce vrátit moÏná uÏ v dub-
nu do jiÏních âech, kde ji pravdûpodob-
nû stále ãeká opu‰tûn˘ partner.

Mofisk˘ch orlÛ Ïije v souãasné dobû
na na‰em území asi deset párÛ. Roãnû

mívají jedno aÏ dvû mláìata. Pokud vás
zajímá, proã podstoupili jihoãe‰tí ochra-
náfii s poranûn˘m dravcem tak dalekou
cestu, je to i proto, Ïe barto‰ovické zafií-
zení je nejstar‰í a nejvût‰í svého druhu 
v republice. Z pÛvodnû skromn˘ch pod-
mínek v roce 1983 zde vyrostlo na tfiíhek-
tarovém pozemku padesát komor a voli-
ér, ve kter˘ch roãnû pomohou pfieÏít
zhruba sedmi stÛm padesáti ÏivoãichÛm.
To je podle vedoucího stanice maxi-
mum, které jsou schopni z kapacitních
dÛvodÛ zvládnout. V tûchto dnech zde
peãují pfiibliÏnû o 160 zvífiat vãetnû zimu-
jících jeÏkÛ.

PfiibliÏnû 80 procent v‰ech pfiíjmÛ zde
v‰ak tvofií ptáci, dravci poranûní v dopra-
vû ãi postfielení neciteln˘mi stfielci...
Kromû uÏ zmínûné orlice zde mají v ka-
ranténû napfiíklad velmi vzácn˘ druh
po‰tolky rudonohé. Zbytek azylantÛ jsou
savci, obãas lidé pfiinesou i nûjaké hady.

Dal‰í exoty posílají do Barto‰ovic cel-
níci. Jako jedno ze záchrann˘ch center
CITES pfiijímá zafiízení v Barto‰ovicích do
karantény pa‰erákÛm zabavenou euro-
asijskou faunu, která by vzhledem 
k moÏnosti infekce nemohla b˘t odveze-
na tfieba do zoologické zahrady. Celkem
to zatím bylo více neÏ 1 200 exotÛ...

PfiestoÏe se jedná o sluÏbu státu a pfií-
rodû, peníze na provoz získává barto‰o-
vické stfiedisko jen obtíÏnû. Z dvaceti
procent hradí náklady stát, dále jsou uÏ
v Barto‰ovicích odkázáni na nejrÛznûj‰í
granty, sponzorské dary a úãelové dota-
ce. Oporou je jim v tomto smûru také os-
travsk˘ magistrát. Právû s ním spolupra-
cují ochránci pfiírody nejen na nejrÛznûj-
‰ích projektech, napfiíklad na monitorin-
gu vydry fiíãní v Poodfií ãi pfii praktické 
ekologické v˘chovû, ale nûkter˘mi z vy-
léãen˘ch ÏivoãichÛ, kter˘m v‰ak zÛstaly
trvalé následky, takÏe nemohou pfieÏít 
v pfiírodû, doplÀují i expozici ostravské
Zoologické zahrady. Letos pfiipravují bar-
to‰oviãtí také spoleãn˘ projekt s ostrav-
sk˘m Obãansk˘m sdruÏením VITA. (‰)

páky na to, jak pfiimût ãást neukáznû-
n˘ch obãanÛ, aby vÛbec nûjakou popel-
nici mûli. AÏ zvládneme tuto ãást, bude-
me moci systém zdokonalovat a roz‰ifio-
vat. To se vlastnû t˘ká jiÏ leto‰ního ro-
ku.“

Ale mûsto se nestará jen o odpad 
a staré ekologické zátûÏe...

„Pochopitelnû. Z rozpoãtu mûsta pra-
videlnû dáváme nemalé peníze na re-
konstrukci vefiejné zelenû, na náhradní
v˘sadbu, podporujeme i organizace, 
o nichÏ víme, Ïe mají k zeleni blízko -
napfiíklad zoologickou zahradu. Spolu-
pracujeme i s nevládními a neziskov˘mi
organizacemi, na které pamatujeme pfií-
spûvky z fondu Ïivotního prostfiedí. Vá-
Ïíme si práce, kterou pro pfiírodu ve
mûstû a jeho okolí dûlají, a váÏíme si 
i hodin, které jejich ãlenové vûnují eko-
logické v˘chovû dûtí a dospûl˘ch. To v‰e
nemÛÏeme pfievzít na svá bedra.

Proto jsem rád, Ïe je zde Zelen˘ bod,
VITA, ale tfieba i Stanice pro záchranu
volnû Ïijících ÏivoãichÛ v Barto‰ovicích 
a fiada dal‰ích, ktefií se snad neurazí, Ïe
jsem je v‰echny nejmenoval. Ti v‰ichni si
zaslouÏí podûkování a na‰i pomoc. Ta je
sice limitována mûstsk˘m rozpoãtem, ale
pfiesto vûfiím, Ïe i v pfií‰tích letech bude
na‰e spolupráce pokraãovat.“ (‰)



Z mûstského rozpoãtu je hrazena ãást nákladÛ na provoz speciálnû upraveného
auta na pfiepravu vozíãkáfiÛ.
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Námûstka primátora ZbyÀka PraÏáka:

Radního Magistrátu mûsta Ostravy a pfiedsedu
sociální komise RMO MUDr. Hugo Pfiibyla:

Zdravotního radu Magistrátu mûsta Ostravy
MUDr. Antonína StaÀka:

Které v˘znamné projekty loÀského ro-
ku se Vám vybaví v souvislosti s Va‰ím re-
zortem?

„Je to pfiedev‰ím dokonãení dvou ob-
rovsk˘ch investic. Tou první je krásn˘
Domov dÛchodcÛ v Zábfiehu, jehoÏ stav-
ba ve v˘‰i pfiesahující 270 mil. Kã byla pl-
nû hrazena z rozpoãtu mûsta. ZároveÀ
velmi rozsáhl˘mi stavebními úpravami
pro‰lo Divadlo Antonína Dvofiáka, pfii-
ãemÏ stát nám z plánovan˘ch 335 mil. Kã
pfiispûl - oproti velkorys˘m pfiíslibÛm -
pouze asi 60 mil. Kã. Také v tomto pfiípa-

Otázka pro...

dû bylo proto nutno podstatnou ãást pe-
nûz uvolnit z mûstského rozpoãtu. 
V obou pfiípadech v‰ak na v˘sledn˘ efekt
práce projektantÛ a stavbafiÛ mÛÏeme
b˘t právem hrdí.

Dal‰í milionové ãástky loni plynuly na
rekonstrukce a dostavby nemocnic. Ve
Fakultní nemocnici s poliklinikou v Poru-
bû zb˘vá dobudování pavilonu pro matku
a dítû, ãímÏ dojde nejen k vystûhování to-
hoto pracovi‰tû ze zábfieÏského areálu 
a tím i ke sníÏení nákladÛ, ale rovnûÏ k v˘-
raznému zv˘‰ení pohodlí pacientÛ a k zlep-
‰ení pfiístrojového vybavení. Podafiilo se
schválit vybudování ‰piãkovû vybaveného
radiodiagnostického pavilonu v nemocnici
na Fifejdách, takÏe mûstskou nemocnici
bychom tím mûli mít - z pohledu dÛleÏi-
t˘ch pracovi‰È - brzy dokonãenu.

I kdyÏ to nemusí pfiipadat v˘znamné,
zmûnil se nyní charakter rozpoãtov˘ch
organizací pfiedev‰ím v sociální sféfie na
pfiíspûvkové. Toto umoÏnilo provést sou-
ãasnû i zmûny smûfiující k logick˘m ná-
vaznostem v jejich organizaãním ãlenûní.
V této souvislosti povaÏuji za v˘znamn˘
vznik Centra sociálních sluÏeb. Sem nyní
patfií manÏelská a pfiedmanÏelská porad-
na, domov pro matky s dûtmi, zafiízení
pro v˘kon pûstounské péãe a ubytovna
pro pfiechodn˘ pobyt osob bez pfiístfie‰í 
v Pfiívoze. Dále krizové centrum pro dûti
a rodinu a takzvan˘ DÛm na pÛl cesty,
kter˘ by stavbafii mûli v létû dokonãit 
z b˘valé ubytovny Dopravního podniku
v Sokolské ulici. Organizaãnû bude 
k centru pfiináleÏet i úsek rozvoje a koor-
dinace sociálních sluÏeb. Díky dobrému
renomé na‰ich sociálních pracovníkÛ 
a pfiíkladné spolupráci s policií zkou‰í
ministerstvo vnitra v Ostravû od loÀské-
ho roku experimentální provoz Centra
vãasné intervence s cílem podstatnû 
urychlit moÏnost pracovat s delikventní
mládeÏí a jejich rodinami moderními me-
todami sociální práce. Jedná se o pilotní
projekt pro celou âR. 

Pokud se t˘ká prezentace mûsta, vyni-
kající mezinárodní kredit si stále drÏí kaÏ-
doroãnû pofiádané âesko-francouzské
dny, díky nimÏ se podafiilo navázat fiadu
zahraniãních kontaktÛ a získat nové in-
formace v souvislosti s péãí o na‰e han-
dicapované obãany. 

Závûrem bych chtûl pfiipomenout, Ïe
aÈ uÏ je to péãe o seniory, nemocné ob-
ãany, postiÏené dûti, o aktivity orientova-
né na práci s mládeÏí, coÏ povaÏuji za
nejlep‰í opatfiení v prevenci kriminality,
ve v‰ech tûchto oblastech bychom se 
i pfies nad‰ení a odbornost na‰ich pra-
covníkÛ nemohli obejít bez nestátních 
a neziskov˘ch organizací. Proto jsem rád,
Ïe jim spolu s podûkováním u pfiíleÏitosti
Mezinárodního roku dobrovolníkÛ mohu
potvrdit, Ïe pro leto‰ní rok zastupitelstvo
mûsta v˘raznû nav˘‰ilo ãástky pro granty
a úãelové dotace.

Kter˘ sociální poãin povaÏujete v loÀ-
ském roce v Ostravû za v˘znamn˘?

„V sociální oblasti je obtíÏné pomûfio-
vat v˘znam kteréhokoliv poãinu. Co mÛ-
Ïe v˘raznû zkvalitnit Ïivot urãité skupinû
obyvatel, mÛÏe z pohledu jin˘ch vypadat
jako v‰ední ãi ménû dÛleÏité opatfiení.

Osobnû jsem napfiíklad rád, Ïe se nám
v loÀském roce podafiilo schválit dotaci,
která ze ‰edesáti procent pokryla nákla-
dy na alternativní dopravu tûÏce zdravot-
nû postiÏen˘ch obãanÛ zaji‰Èovanou Or-
ganizací ostravsk˘ch vozíãkáfiÛ. Na‰i
handicapovaní spoluobãané tak získali
moÏnost pravidelného kontaktu s okolím
a pocit vût‰í sobûstaãnosti a volnosti po-
hybu.

¤ekl bych, Ïe v rámci republiky nemá
obdoby ani investice ve v˘‰i 272 milionÛ
korun - plnû hrazené z mûstského rozpo-
ãtu - do pfiestavby jednoho z pavilonÛ
zábfieÏské nemocnice na domov dÛchod-
cÛ. Mûsto tak získalo moderní ubytování
a ‰piãkové zázemí pro 188 klientÛ, je-
jichÏ prÛmûrn˘ vûk je osmdesát tfii roky.
Více neÏ devadesát z nich je ãásteãnû 
imobilních a necel˘ch ãtyfiicet leÏících.

S ãím byl loÀsk˘ rok, z pohledu ostrav-
ského magistrátu, spojen ve zdravotnictví?

„V˘znamná byla zmûna provozovatele
Závodní nemocnice Vítkovice, která má od
bfiezna loÀského roku nového provozova-
tele, coÏ je novû vzniklá akciová spoleã-
nost Vítkovická nemocnice Blahoslavené
Marie Antoníny, která pfievzala závazky zá-
vodní nemocnice a provozuje ji témûfi ve
stejném rozsahu. Jsem rád, Ïe bez problé-
mÛ také fungují v‰echny privatizované po-
likliniky a dal‰í zafiízení ve mûstû.

Pokud se t˘ká v˘stavby a rekonstruk-
ce zdravotnick˘ch zafiízení, jsou ukonãe-
ny úpravy dûtského oddûlení v mûstské
nemocnici, je pfiipravena ãtyfisetmiliono-
vá investice do rekonstrukce rentgenolo-

gického pracovi‰tû, vãetnû pfiístrojového
vybavení. ZároveÀ pokraãovala i dostav-
ba Fakultní nemocnice v Porubû, kde
mûsto navíc pfiispûlo dvûma sty tisíci ko-
runami na rekonstrukci lékárenské po-
hotovostní sluÏby a pûti sty tisíci na pofií-
zení stomatochirurgického kfiesla a ná-
strojÛ, ãímÏ jsme se alespoÀ pfiechodnû
snaÏili fie‰it problémy spojené s nedostat-
kem stomatochirurgÛ.

Z prostfiedkÛ, které mûl ná‰ odbor 
k dispozici, jsme loni podporovali také 
4. gerontologické dny, Dny zdraví a v˘-
stavy Moravia medica a Aktivita, neopo-
mnûli jsme podporovat ani ãinnost
Klubu dárcÛ krve ââK, kter˘ch si velmi
váÏíme.“ 

PfiestoÏe tuto stavbu povaÏuji za ohrom-
n˘ úspûch sociální politiky mûsta, stále
jsem pfiesvûdãen, Ïe fie‰ení sociálních 
otázek na‰ich dfiíve narozen˘ch spoluob-
ãanÛ není v roz‰ifiování institucionální sí-
tû podobn˘ch zafiízení. Vezmeme-li 
v úvahu informace o stále se zvy‰ujícím
poãtu stárnoucí populace, musíme v pfií-
‰tích letech pracovat na posílení sobû-
staãnosti seniorÛ, na stálém roz‰ifiování
nabídky sluÏeb pro seniory v domácím
prostfiedí. To pochopitelnû nejsou
schopni zajistit pouze sociální pracovníci
magistrátu a jednotliv˘ch mûstsk˘ch ob-
vodÛ. I napfií‰tû zde tedy bude velké po-
le pÛsobnosti pro soukromá zafiízení 
a také pro nestátní a neziskové organiza-
ce, kter˘m by mohlo pomoci nav˘‰ení 
úãelov˘ch dotací.

RovnûÏ jsem pfiesvûdãen, Ïe je na ãa-
se, abychom se zaãali zab˘vat návrhem
na zfiízení takzvaného obecního ãi sociál-
ního lékafie. V souãasné dobû není ve
mûstû nikdo, kdo by zaji‰Èoval lékafiskou
péãi o pacienty, ktefií se nemohou proká-
zat platnou prÛkazkou poji‰tûnce. Napfií-
klad v mûstské nemocnici narÛstají po-
hledávky za neodkladnou péãi o tyto li-
di. První pomoci se dostane kaÏdému,
ale co dál? Kdo z lékafiÛ se dlouhodobû
ujme pacienta, kter˘ se z nûjakého dÛvo-
du ocitl na ulici? Kdo mu vystaví zdravot-
ní potvrzení, pokud ho bude potfiebovat,
tfieba jen proto, aby jeho Ïivot mohl mít
opût nûjak˘ fiád? Existuje fiada specific-
k˘ch situací a úkonÛ, které by mohly b˘t
právû v kompetenci tohoto obecní léka-
fie. Nyní jde o to, nalézt lékafie, formu je-
ho vztahu s mûstem a prostfiedky na 
úhradu nákladÛ. Pokud by se tento pro-
jekt podafiil realizovat, byl by to v˘znam-
n˘ zdravotní a sociální poãin ve mûstû.“

(‰)
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Státní miliony vyplacené potfiebn˘m

Îádostí stále pfiib˘vá
Bûhem loÀského roku byla obãa-

nÛm v Ostravû formou dávek státní
sociální podpory vyplacena zhruba
miliarda korun ze státního rozpoãtu.

Co se vlastnû státní sociální podporou
rozumí? Jsou to peníze, kter˘mi se stát
podílí na krytí nákladÛ na v˘Ïivu a ostat-
ní základní potfieby dûtí, rodin a posky-
tuje je i pfii nûkter˘ch dal‰ích sociálních
situacích.

37,0 %

0,9 %
1,3 %

21,0 %
1,7 %

22,5 %

1,6 %

12,3 %
0,7 % 0,9 %

přídavek na dítě 398 192

sociální příspěvek k vyr. cen nájemného 9 612

ostatní dávky 14 421

Struktura objemu dávek SSP za rok 2000 v Ostravě
celkem bylo vyplaceno 1 076 034 tis. Kč

sociální příplatek 226 095

porodné 18 224

rodičovský příspěvek 242 540

pohřebné 17 105

příspěvek na bydlení 132 712

příspěvek na dopravu 7 130

sociální příspěvek k vyr. cen tep. energie 10 003

v tis. Kč

Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o státní
sociální systém, jsou náklady na státní
sociální podporu v celém rozsahu hraze-
ny z jeho rozpoãtu. Stát tedy platí nejen
náklady na dávky samotné, ale i náklady
vznikající v souvislosti s fiízením o tyto
dávky.

Dávky státní sociální podpory se roz-
dûlují na dvû skupiny. Ty adresné jsou
poskytovány podle v˘‰e pfiíjmÛ v rodinû
(pfiídavek na dítû, sociální pfiíplatek, pfií-
spûvek na bydlení, pfiíspûvek na dopra-
vu) a dávky poskytované kaÏdé osobû
bez ohledu na v˘‰i jejího pfiíjmu, pokud
splÀuje dal‰í podmínky stanovené záko-
nem. Jedná se napfiíklad o rodiãovsk˘
pfiíspûvek, zaopatfiovací pfiíspûvek, dáv-
ky pûstounské péãe, porodné, pohfieb-
né.

Odbor státní sociální podpory Magis-
trátu mûsta Ostravy má ve své pÛsobnos-
ti ãtyfii kontaktní místa, kdy kaÏdé kon-
taktní místo sv˘m obsahem a ãinností 
v oblasti klientely a samotn˘ch v˘plat dá-
vek státní sociální podpory je naprosto
srovnatelné s jak˘mkoliv okresním od-
borem státní sociální podpory. V celém
rozsahu a zábûru v rámci Magistrátu mûs-
ta Ostravy se pfiitom jedná o jeden z nej-
vût‰ích objemÛ v rámci âeské republiky.
Pro lep‰í pfiedstavu jsou pfiiloÏeny grafy 
s velmi dobrou vypovídací schopností,
které postihují jak strukturu dávek, tak 
i strukturu objemu dávek státní sociální
podpory vyplacené v na‰em mûstû v loÀ-
ském roce. Z grafÛ je zfiejmé, Ïe v roce
2000 bylo vyplaceno 1 542 202 Ïádostí 
a to v hodnotû jedné miliardy 76 milionÛ
a 34 tisíce korun.

V mûsíãním prÛmûrném vyjádfiení se
jedná o 89 milionÛ 670 tisíc korun. To

znamená, Ïe kaÏd˘ mûsíc bylo na území
mûsta vyplaceno pfiibliÏnû devadesát mi-
lionÛ korun na dávkách státní sociální
podpory. V porovnání s pfiedchozím ro-
kem bylo kaÏd˘ mûsíc vyplaceno pfiibliÏ-
nû o tfii miliony korun více. V celkovém
vyjádfiení se jedná o nárÛst 36 milionÛ
korun. Ov‰em ne na v‰echny peníze mû-
li Ïadatelé nárok. Pracovníci odboru se
stále setkávají se stejn˘m ne‰varem - ne-

pravdiv˘mi ãi neúpln˘mi údaji v Ïádo-
stech o dávky, ãímÏ dochází k neopráv-
nûn˘m pfieplatkÛm. I kdyÏ dokázat kli-
entÛm úmysl a následnû vymoci zpût
pfieplatek je obtíÏné, podafiilo se ostrav-
skému magistrátu sníÏit poãáteãních 25
milionÛ korun pfieplatkÛ vznikl˘ch po
roce 1996 na souãasn˘ch pût milionÛ.

Abychom co nejvíce zabránili nejas-
nostem pfii vyplÀování formuláfiÛ a záro-
veÀ roz‰ífiili mnoÏství informací, rozmísti-
li jsme v prostorách na‰í budovy na ulici
30. dubna informaãní tabule tak, Ïe jsou

dobfie viditelné i pro kolemjdoucí obãa-
ny, tedy i v dobû pracovního klidu. Na
tûchto tabulích jsou napfiíklad i vyplnûné
vzory jednotliv˘ch Ïádostí.

RovnûÏ ministerstvo práce a sociál-
ních vûcí postupnû modernizuje celou síÈ
v rámci státní sociální podpory, takÏe do-
chází k vût‰í operativnosti a zkrácení in-
formaãních tokÛ. ObãanÛm v‰ak mÛÏe
pfiístup k potfiebn˘m informacím urychlit
také v˘poãetní technika.

Odbor státní sociální podpory Magis-
trátu mûsta Ostravy poskytuje informace
klientÛm i na stránkách internetu 

a v souãasné dobû zde byl v pfiízemí bu-
dovy na 30. dubna instalován i takzvan˘
„informaãní kiosek“. Také ten nabízí
konkrétní informace a jeho obsluha je
velmi jednoduchá. Pfiístupn˘ je v‰ak
pouze v úfiední hodiny, ãímÏ pfiipomíná-
me klientÛm, Ïe vzhledem k novele zá-
koníku práce také na na‰ich úfiadovnách
do‰lo k úpravû pracovní doby. Zmûna
spoãívá v tom, Ïe technická pfiestávka na
v‰ech kontaktních místech je od 11.30 do
12.30 hodin. Dobrou informací mÛÏe b˘t
i skuteãnost, Ïe dal‰ím úfiedním dnem se
stal ãtvrtek. (r)
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Podûkování
Ústav sociální péãe pro mentálnû postiÏené Ostrava dûkuje v‰em, ktefií zane-

chali pod vánoãním stromeãkem Nadace Archa Chantal umístûném v prodejní
galerii Futurum dárky pro handicapované. Ty byly pfiedány nejen klientÛm
v‰ech zafiízení na‰eho ústavu, ale i zástupcÛm ÚSP z Mûsta Albrechtic, Fr˘dku-
Místku, Ostravice a Nové Horky u Nového Jiãína na vánoãní diskotéce.
Pofiádalo ji pro nás jiÏ ãtvrt˘m rokem rádio Kiss Morava. Vzhledem k mnoÏství
i hodnotû dárkÛ bychom chtûli potvrdit, Ïe mezi námi Ïije hodnû citliv˘ch lidí,
ktefií nejsou lhostejní k ménû ‰Èastnému osudu jin˘ch. A to je dobrá zpráva pro
nové tisíciletí. (lin)

Turisté i náv‰tûvníci mûsta o v˘stavy nepfiijdou

Ostravské muzeum ãeká rekonstrukce
Spoustu starostí má v tûchto

dnech fieditelka Ostravského muzea
RNDr. Vûra Kábrtová s pfiípravami
na rozsáhlou rekonstrukci, která 
v nejbliÏ‰í dobû ãeká historickou
budovu Staré radnice i pfiilehlé pro-
story. V plánu mají nejen statické
zaji‰tûní celé budovy, ale také kom-
pletní rozvody vody, elektroinstala-
ce a dal‰í neodkladné stavební 
úpravy.

Nyní je tfieba je‰tû vybrat vhodné ná-
hradní prostory pro expozice a depozi-
táfie. Odborníci muzea pfiitom doufají,
Ïe jim pak zÛstanou i v budoucnu, pro-
toÏe muzejníci stále doplÀují svÛj sbír-
kov˘ fond o hodnotné vûci a chtûjí roz-
‰ífiit i stálé expozice. Napfiíklad expozi-
ce spoleãensk˘ch vûd si podle fieditel-
ky Kábrtové zaslouÏí zcela nového du-
cha. Pokud se jejich plány podafií usku-
teãnit, mûlo by první patro slouÏit v˘-

nás zajímalo, jak velmi stavbafii ovlivní
vlastní provoz muzea. Dozvûdûli jsme
se, Ïe stavební úpravy budou probíhat
po etapách, takÏe v jedné ãásti muzea
budou pracovat fiemeslníci, zatímco 
v druhé si zájemci budou moci pro-
hlédnout stálé expozice i nûkteré nové
v˘stavy. Právû nyní je zde stále je‰tû 
k vidûní pfiekrásná v˘stava s názvem
Svût dûtí doplnûná o kresby rusk˘ch 
a bûlorusk˘ch ‰kolákÛ i o v˘tvarné prá-
ce ÏákÛ Základní ‰koly Pokorného.
Tento projekt vznikl ve spolupráci 
s docentkou Tamarou Galyninou 
z Volgogradu.

V dubnu patrnû nejen dûti potû‰í
dal‰í z pfiipravovan˘ch v˘stav, tento-
krát vûnovaná 50. v˘roãí zaloÏení os-
travské Zoologické zahrady. (‰)

BretaÀsk˘ systém péãe o handicapované 
je postaven na odli‰né filozofii

Rodiãe mohou b˘t spokojeni
Vite, vite... (rychle, rychle) - bylo

asi nejãastûj‰í slovo, které sly‰eli 
v fiíjnu bretaÀ‰tí úãastníci âesko-
francouzsk˘ch dnÛ vûnovan˘ch
mentálnû handicapovan˘m, kdyÏ si

bûhem jednoho dopoledne chtûli
prohlédnout co nejvíce zafiízení 
Ústavu sociální péãe pro mentálnû
postiÏené Ostrava.

Vite, vite... sly‰ela zase na oplátku

León a Londivisiau a jejich chránûné
dílny a byty i nûkterá zafiízení pro lidi 
s tûÏ‰ím postiÏením. Cel˘ systém péãe -
ãásteãné osamostatnûní postiÏen˘ch 
i jejich integrace do normálního pra-
covního a Ïivotního rytmu - byl budo-
ván témûfi ãtyfiicet let. Impulsem byla
rodiãovská iniciativa. Dnes systém do-
tovan˘ státem „pracuje sám“ bez pfiímé
pomoci rodiãÛ. Je postaven na trochu
jiné filozofii neÏ ten ná‰, kter˘ nûkdy
aÏ úzkostlivû vãetnû rodiãÛ o handica-
pované peãuje. UpfiednostÀuje co nej-
vût‰í osamostatnûní postiÏen˘ch, jejich
integraci do spoleãnosti prostfiednic-
tvím smysluplné práce, na kterou jsou
pfiipravováni od ãtrnácti let. V˘uka je
velmi praktická. Napfiíklad budoucí
cukráfii, aã nûktefií negramotní, se uãí
ze speciálních se‰itÛ vytvofien˘ch v˘-
chovn˘mi pracovníky, v nichÏ pomocí
obrázkÛ „pfieãtou“ cel˘ recept.

Obdivuhodné je také, kolik mají je-
jich dílny stál˘ch zákazníkÛ - odbûrate-
lÛ práce ãi zboÏí. Jde o státní instituce,
mûsta, jednotlivé podniky i soukromní-
ky. Ostrav‰tí hosté nav‰tívili prÛmyslo-
vou prádelnu, dfievafiskou dílnu, cu-
krárnu, provoz na vym˘vání mu‰lí (vy-
váÏejí se i do zahraniãí), pracovi‰tû 
se tfiemi partami, které peãují o ven-
kovní zelené prostory ve mûstû i v rÛz-
n˘ch podnicích, kartonáÏní dílnu a dal-
‰í. 

(lin)

koncem listopadu osmiãlenná ostrav-
ská skupina, kdyÏ chtûla stihnout bû-
hem dvou dnÛ nároãn˘ program peãli-
vû pfiipraven˘ pracovníky Asociace Zla-
t˘ dé‰È a rodiãi handicapovan˘ch dûtí 
v departementu Finistére v nejzápad-
nûj‰í ãásti Francie.

Cílem cesty ãlenÛ ostravského
SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏe-
n˘m (vãetnû dvou postiÏen˘ch dûtí)
byla bretaÀská mûsta Morlaix, st. Pol de

stavním úãelÛm celé vãetnû souãasné
knihovny a fieditelny, pfiiãemÏ v novû
získan˘ch prostorách by byly umístûny
depozitáfie.

Kromû penûz potfiebn˘ch na rekon-
strukci muzeum získalo z mûstského
rozpoãtu po pûti letech také finance na
dal‰í neodkladné investice. Konzerva-
torská dílna a pfiírodovûdné oddûlení
se doãkají pfiístrojového vybavení, do
v˘stavních prostor pfiibudou vitríny 
a bude moÏné pro muzeum zakoupit 
i men‰í auto s pfiívûsn˘m vozíkem na
pfiepravu exponátÛ.

Vzhledem k blíÏící se rekonstrukci



Honûní krále z roku 1945. Foto: archiv

Na poãátku 50. let vyrostlo v obci malé „sídli‰tû“ tzv. finsk˘ch domkÛ (ul. Stará
ãtvrÈ). Foto: archiv

V roce 1889 byla postavena kaple zasvûcena sv. Urbanovi, v pozadí je Lípa svobody
Foto: archiv
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Archiv mûsta Ostravy

Lhotka

Lhotka byla zfiejmû zaloÏena v ob-
dobí vrcholné kolonizace na pfielomu
13. a 14. století. Její vÛbec první osad-
níci získali urãité v˘hody v podobû
tzv. lhot, coÏ zdej‰í obyvatele osvobo-
zovalo od rÛzn˘ch platÛ, dávek i robot
po pfiesnû vymezenou dobu. Nemalou
roli v historii obce ov‰em sehrála i sa-
motná Odra, respektive pastviny mezi
star˘m a nov˘m korytem tohoto toku.
Jak nám potvrdila BlaÏena Przybylo-
vá, fieditelka Archivu mûsta Ostravy, 
v písemnostech je tato obec poprvé

Víte, Ïe...
✔ obyvatelé Lhotky se vûnovali aÏ

do poãátku 19. stol. v˘hradnû zemûdûl-
ství a Ïe podle karolinského katastru 
z roku 1723 tu bylo 11 sedlákÛ vãetnû
fojta a 9 zahradníkÛ?

✔ k v˘raznûj‰ímu rÛstu obyvatel do-
‰lo aÏ ve druhé polovinû 19. století, coÏ
má nespornou souvislost zejména 
s rozvojem tûÏby uhlí v sousedních
Petfikovicích? Jen od roku 1840 do roku
1895 se zv˘‰il jejich poãet z 274 na 897.

✔ obyvatelé Lhotky, ktefií nezÛstali
u tradiãního zemûdûlství, docházeli 
v 19. stol. za prací napfi. na dÛl Anselm
v sousedních Petfikovicích, na jámu
Ignát v Mariánsk˘ch Horách, Franti‰ek
v Pfiívoze, Jindfiich, ·alamoun, Karolinu
v Moravské Ostravû a samozfiejmû do

Ïelezáren ve Vítkovicích?
✔ k vyuãování dûtí nejdfiíve slouÏila

obecní budova ã. 10, nová ‰kola byla
ve Lhotce postavena v roce 1842 a Ïe
do ní docházely aÏ do roku 1882 také
dûti z nedalek˘ch BobrovníkÛ?

✔ je‰tû v roce 1923 musel b˘t kaÏd˘
Ïenich ve Lhotce odûn do fraku s bílou
vestou, na rukou nesmûly scházet bílé
rukaviãky a na hlavû cylindr?

✔ kaÏdoroãní slavnostní Honûní
krále je podle lidového podání pfiipo-
mínkou události datující se do období
Tfiicetileté války, kdy mûl b˘t ‰védsk˘
král honûn v tomto kraji a právû ve
Lhotce chycen, a Ïe tato tradice byla 
opût obnovena v roce 1993?

Rybník Na lomû.

Souãasn˘ znak
Lhotky, kter˘ obec
uÏívá od roku 1994,
je velmi podobn˘
znaku sousedních
Ho‰Èálkovic. Pfií-

slu‰nost obce k historickému úze-
mí b˘valého Slezska symbolizuje 
v pravém zlatém poli pÛl slezské
orlice. Levá polovina znaku je mod-
ro-stfiíbrnû dûlená. V té horní, tedy
modré ãásti, je vyobrazena stfiíbrná
mitra, která byla pfievzata jako je-
den z atributÛ pÛvodního obecního
peãetního obrazu. Mimochodem na
dochované peãeti z roku 1722 je sv.
Mikulá‰ s berlou ve své pravici. 
V dolní stfiíbrné ãásti znaku Lhotky
je modré vlnité bfievno zdÛrazÀují-
cí polohu obce na bfiehu Odry.

4. února, souãástí Pruska. Teprve na zá-
kladû versailleské mírové smlouvy byla
Lhotka zaãlenûna do novû vzniklého stát-
ního útvaru - âeskoslovenské republiky.
Dal‰í zmûnu v politickém Ïivotû obce pfii-
nesl rok 1938, kdy bylo Hluãínsko, a spo-
lu s ním Lhotka, pfiiãlenûno k Nûmecku.
Poslední zmûna státní pfiíslu‰nosti obce se

pak uskuteãnila po osvobození v roce
1945,“ podot˘ká fieditelka archivu s tím, Ïe
obec byla k mûstu Ostrava pfiipojena 24.
dubna 1976. V letech 1949 - 1960 byla za-
ãlenûna do okresu Ostrava. Úfiední název
Lhotka byl v roce 1960 zmûnûn na Lhotka
u Ostravy. A od 6. dubna 1976 je Lhotka
zase Lhotkou. (MaB)

zmínûna v roce 1464. Bylo to v souvis-
losti s hraniãním sporem o tyto pastvi-
ny mezi tehdej‰ím majitelem ·tûpá-
nem Stfielou z Chechle a majitelem
Pfiívozu Václavem Felklem z âochten-
dorfu. V dostupn˘ch pramenech se 
uvádí, Ïe hraniãní spory v dÛsledku
zmûn koryta Odry po ãetn˘ch povod-
ních pokraãovaly je‰tû v 16. a 17. stole-
tí, kdy je dokonce v roce 1561 fie‰ila
královská komise.

„Lhotka leÏící ve slezské ãásti Ostravy
patfiila pÛvodnû k opavskému kníÏectví. 
V roce 1494 ji tehdej‰í hejtman prodal
Janu Trnkovi z Ratibofian. Ves se tak stala
nadlouho - aÏ do konce feudálního obdo-
bí - trvalou souãástí hluãínského panství,
které vystfiídalo nûkolik majitelÛ,“ uvádí B.
Przybylová a z celé fiady jmen vzápûtí 
upozorÀuje alespoÀ na ty, ktefií panství dr-
Ïeli ve sv˘ch rukou relativnû nejdéle. V le-
tech 1542 - 1629 to byli páni Bruntál‰tí 
z Vrbna a od roku 1629 do 1727 pak hra-
bata Ga‰in‰tí z Ga‰ína.

„Po prohrané slezské válce musela
Marie Terezie odstoupit pruskému státu
celé Hluãínsko. Psal se rok 1742. Lhotka
tak byla aÏ do roku 1920, pfiesnû do 



Ostravské planetárium patfií mezi zájmové a turistické atrakce regionu.
Poutav˘mi pfiedná‰kami a besedami láká náv‰tûvníky i v dobû, kdy je
pozorování oblohy pro ‰patné poãasí nemoÏné. Pfii jasné noãní obloze v‰ak
veãerní pozorování stojí za to v kteroukoli roãní dobu.

OSTRAVSKÁ RADNICE14 leden 2001

Lednové víkendové v˘‰lapy by se
mûly naz˘vat „odbourávání vanil-
kov˘ch rohlíãkÛ aneb za jarní po-
stavu krásnûj‰í“. Nabalte si tûlo, do
batÛÏku jen tepl˘ ãaj a pomeranãe 
a zajeìte mûstskou tramvají do
Kyjovic za Porubou.

Odtamtud se po rÛzn˘ch znaãko-
v˘ch cestách dá pfiíjemnû projít napfií-
klad do Klimkovic, Hrabynû, Háje,
Dûhylova ãi ·títiny, ale také Bílovce ne-

bo pfiímo zpût do Ostravy-Poruby. Na
turistické trase Ostravska a okolí si ces-
ty bez problémÛ vyt˘ãíte. Ze v‰ech cílÛ
se dá do Ostravy vrátit zpátky autobu-
sem.

NeÏ vyjedete do Beskyd, o snûho-
v˘ch podmínkách, teplotách ãi lanov-
kách se podrobnosti dovíte v kterouko-
li denní ãi noãní dobu na telefonním
ãísle sluÏby na Pustevnách 0656/
83 08 05. (k)

Kam na v˘‰lap?
Dny pro neziskov˘ sektor

MIC má uÏ tfii poboãky

I pfies stále se zvy‰ující snahu mé-
dií mají obãané je‰tû pomûrnû málo
informací o neziskovém sektoru, 
o tom, jak funguje, ãím lidem pro-
spívá.

Objevovat pro nás v‰echny „zemi
neziskového sektoru“ se jiÏ ãtvrt˘m ro-
kem pokou‰í celonárodní kampaÀ s ná-
zvem „30 dní pro obãansk˘ sektor“. 
V dobû od 1. února do 2. bfiezna 2001
se kampanû mohou, jako uÏ tradiãnû,
zúãastnit i v‰echny regionální nezisko-
vé organizace prezentováním své ãin-
nosti a konkrétních akcí. Staãí pfiitom,

aby vãas informovaly regionální koor-
dinátory kampanû, ktefií pfiipravují pfie-
hled aktivit celého kraje. V souãasné
dobû uÏ bylo osloveno více neÏ sedm
set fungujících organizací Ostravského
kraje. Více informací naleznete na in-
ternetové stránce www.30 dni.cz nebo
si je mÛÏete vyÏádat u regionálních ko-
ordinátorÛ ZdeÀka Jakubky, Obãanské
sdruÏení Vita, tel. ã.: 661 61 55, resp. 
u Lubomíra Kozáka z Moravské regio-
nální komunitní koalice, o. s, v Opavû,
tel. ã.: 0653/61 64 85. (‰)

Mûstské informaãní centrum Os-
trava, o. p. s., má uÏ ve mûstû tfii po-
boãky. Kromû hlavního „íãka“, na
nûÏ si Ostravané za poslední léta uÏ
zvykli na NádraÏní tfiídû, slouÏí dal-
‰í poboãka pfiímo v budovû ostrav-
ské radnice pod vyhlídkovou vûÏí,
zcela nová poboãka pak byla otevfie-
na 21. listopadu na hlavním nádraÏí
v Ostravû-Pfiívoze.

Provoz nové poboãky je kaÏdoden-
ní, od pondûlí do pátku od 7.30 do
20.30 hodin, v soboty jen do 14.30 
a v nedûli opût od 13.30 do 20.30 ho-
din. Hala hlavního nádraÏí má ru‰n˘
provoz, proto i poboãku informaãního
centra nav‰tíví dennû desítky lidí s do-
tazy nejãastûji se t˘kajícími orientace ve

mûstû, akcí a pfiedprodeje vstupenek 
a také místní dopravy. Zatím pût pro-
cent klientÛ tvofií cizinci. Za první t˘d-
ny existence uÏ i tady zaznamenali ku-
riózní dotazy - lidé se napfiíklad ptají,
jak se pí‰e Ïivotopis, kde lze koupit
marockou vlajku ãi sehnat kompletní
seznam hráãÛ Baníku.

Po rekonstrukci v˘tahu je od 8. led-
na znovu otevfieno informaãní centrum
v ostravské radnici pod vyhlídkovou
vûÏí vãetnû vyhlídkové terasy, a to den-
nû od 10 do 17 hodin. Netradiãní po-
hled na zimní Ostravu mÛÏe obohatit
va‰i procházku mûstem. I tady nabízí
centrum ve‰keré informaãní a prodejní
sluÏby jako v hlavním stfiedisku v Ná-
draÏní ulici. (k)

Severní Morava a Slezsko 
- turistick˘ region k objevování

Takov˘ je název zcela nové image
publikace, kterou od zaãátku roku
nabízejí v‰echna informaãní centra
novû vzniklého Ostravského kraje.
Na základû grantu udûleného âes-
kou centrálou cestovního ruchu 
v Praze ji vydala Agentura pro regio-
nální rozvoj, a. s., Ostrava ve spolu-
práci s okresními úfiady Bruntál,
Fr˘dek-Místek, Jeseník, Karviná,
Nov˘ Jiãín, Opava, ·umperk, Vsetín
a Statutárním mûstem Ostrava. Pu-
blikace nabízí trojjazyãné texty -
ãesky, anglicky a polsky.

PfiestoÏe podobn˘mi materiály, dnes
uÏ vût‰inou graficky i obsahovû velmi
kvalitními, se py‰ní kaÏdé mûsto i regi-
on, je nová publikace o severní Moravû
a Slezsku sv˘m zpÛsobem ojedinûlá.
Do startu nového kraje je poãinem
sjednocujícím, ale také impulsem pro
kaÏdého nezasvûceného, kdo by chtûl
kraj jako celek pfiedstavit. Hodnotu

publikace zvy‰uje i prezentace okresÛ
Jeseník, ·umperk a Vsetín, které sice
nejsou souãástí nového Ostravského
kraje, v povûdomí vefiejnosti v‰ak tra-
diãnû k severní Moravû a Slezsku patfií.

Severní Morava se díky rozmachu
prÛmyslu ve dvacátém století vryla do
pamûti vefiejnosti nepfiíli‰ lichotivû 
z hlediska Ïivotního prostfiedí pfiede-
v‰ím kvÛli Ostravsku a jeho pozname-
nanému vzhledu. Vût‰ina z pfiespolních
náv‰tûvníkÛ dne‰ka je pfiíjemnû pfie-
kvapena, jak se samotné Ostravsko 
i mûsto mûní. PrÛmysl dal vzniknout
mnoha unikátním industriálním památ-
kám, muzea nejrÛznûj‰ích fiemesel jsou
rozeseta i v dal‰ích okresech - jmenuj-
me alespoÀ namátkovû ve stfiední Evro-
pû ojedinûlou v˘robnu s muzeem ruã-
ního papíru v Losinách, automobilové
muzeum v Kopfiivnici, hornické muze-
um v Ostravû, tûÏby zlata a rud ve
Zlat˘ch Horách, sklárnu v Karolince,

vagonáfiské muzeum ve Studénce a dal-
‰í. Publikace o severní Moravû a Slez-
sku je pfiedstavuje v kratiãké kapitole. 

Dal‰í jsou vûnovány hradÛm a zám-
kÛm, historicky v˘znamn˘m osobnos-
tem kraje, zimní rekreaci, bohaté kultu-
fie pfiedstavované poãetn˘mi galeriemi,
muzei, divadly, festivaly, folklorem,
skanzeny. Kraj v‰ak samozfiejmû nabízí
i bezpoãet cyklistick˘ch tras, pozoru-
hodnou horskou turistiku v Jeseníkách
a Beskydech, ale kupodivu téÏ nemálo
církevních památek - do nich patfií oje-
dinûlá trasa témûfi tfiiceti starovûk˘ch
dfievûn˘ch kostelíkÛ. NejrÛznûj‰í spor-
tovi‰tû vãetnû dnes uÏ mezinárodnû
uznávan˘ch golfov˘ch hfii‰È, ale také

bohatá nabídka lovu a rybolovu patfií
neodluãnû k severomoravskému kraji.

Málokdo si uvûdomuje, Ïe lázeÀství
je jedním z nejvût‰ích lákadel v oblasti
odpoãinkov˘ch pobytÛ. Jeseník, Karlo-
va Studánka, Klimkovice, Darkov a dal-
‰í lázeÀská místa pfiitahují kaÏdoroãnû
tisíce náv‰tûvníkÛ krátkodob˘ch i kli-
entÛ na pobyt. Ke zdrojÛm kvalitní re-
laxace patfií téÏ fiada pfiírodních parkÛ 
a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí severní
Moravy, z nichÏ pfiipomeÀme alespoÀ
Arboretum Nov˘ DvÛr u Opavy jako
evropsk˘ skvost botanické zahrady 
s flórou pûti kontinentÛ ãi Chránûnou
krajinnou oblast Poodfií.

Kulináfiské záÏitky nabízí poslední
kapitolka publikace - slivovici, frgále ãi
speciality hornické kuchynû neodmítne
nikdo. Nakonec -  dobrá krmû patfií 
k turistice více neÏ dobré poãasí. Je
spolehlivûj‰í. (ok)



O tom, Ïe stráÏníci pfii zji‰tûní pfie-
stupkÛ nepouÏívají pouze sankce,
svûdãí i stále se sniÏující poãet aut ve
mûstû s namontovanou botiãkou.
Prostû represe není pokaÏdé nutností
a obyãejná domluva mnohdy zmÛÏe
daleko více.

rok montáÏ botiãek

1997 4 121

1998 4 108

1999 2 457

2000 2 425

Útulek pro psy v Ostravû-Tfiebovicích 
nabízí do dobr˘ch rukou (tel. 696 72 88):

1. Monty - tfiílet˘ pejsek, byl pfiivezen do útulku uÏ v srpnu loÀského roku. Od
té doby netrpûlivû ãeká na ãlovûka, nejlépe star‰í osobu, která miluje krátké pro-
cházky a upfiednostÀuje klid a pohodu. Monty je totiÏ sám velk˘ pohodáfi. Tento
vyrovnan˘ a pfiítuln˘ kfiíÏenec sice kulhá na levou pfiední tlapku, ale nic mu urãitû
nezabrání stát se vdûãn˘m a mil˘m spoleãníkem.

2. Bona je pûtiletá dobrmanka, která se do Tfiebovic dostala ve velmi ‰patném
zdravotním stavu. Bolestiv˘ nádor na mléãn˘ch Ïlazách jí byl odoperován, takÏe
dnes uÏ je tato klidná, ãistotná a dobfie vychovaná psí dáma ve skvûlé kondici. 
A protoÏe je v˘borná hlídaãka, nejlépe by se hodila na zahradu do rodiny s odrost-
lej‰ími dûtmi.

3. Dik z Dubiny je tulák k pohledání. âtyfii mûsíce se tento mimofiádnû inteli-
gentní kfiíÏenec kníraãe pohyboval velmi suverénnû po obvodu Ostrava-Jih. A byl
nepolapiteln˘. Lidem se dokonale vyh˘bal. O ‰patn˘ch zku‰enostech s nûkter˘mi
z nich svûdãí jeho velká bázlivost, ale tu urãitû ztratí, aÏ ho poprvé pohladí laskavá
ruka a usly‰í vlídná slova z úst svého páníãka. ZaslouÏí si to! (m)

Tfiebovick˘m útulkem pro‰lo v loÀském roce více neÏ 1 200 psÛ. Nûktefií chlu-
páãi zde pobyli jen krátce, jiní ãekali na svého nového páníãka i nûkolik mûsícÛ. 
V kaÏdém ohledu v‰ak v tomto nespornû nejmodernûj‰ím zafiízení pro opu‰tûná 
a zatoulaná zvífiata v republice na‰el kaÏd˘ z nich laskavé zacházení, v pfiípadû
nutnosti lékafiské o‰etfiení a hlavnû pfiíleÏitost dostat se co moÏná nejdfiíve do tzv.
pûstounské péãe, o kterou je ze strany OstravanÛ velk˘ zájem.

Ti, ktefií chtûjí poskytnout domov nûkterému ze 115 psích bezdomovcÛ umístû-
n˘ch v tûchto dnech v útulku, jej mohou nav‰tívit dennû kromû pondûlí.

Provozní doba: pondûlí zavfieno, úter˘ - pátek 10 - 15 hod., sobota 11 - 15
hod., nedûle 11 - 14 hod.

OSTRAVSKÁ RADNICE 15leden 2001

1 2 3

Lhostejnost a nev‰ímavost dává neb˘val˘ prostor v‰em podobám vandalismu 
a trestné ãinnosti, fiíká fieditel mûstské policie J. Hulva

StráÏníci mûstské policie nemohou b˘t v‰ude
Dávno pryã uÏ je doba, kdy obãa-

né vnímali uniformované stráÏce
vefiejného pofiádku pouze coby no-
sitele represe. A pfiesto dále kontro-
lují i pokutují, montují známé botiã-
ky a do detoxikaãního centra odvá-
Ïejí ty, co ponûkud pfiebrali. Nic-
ménû, a to je podstatné, ãinnost
mûstské policie (ãítající dnes 650
stráÏníkÛ) je Ostravany z velké ãásti
vnímána jako sluÏba obãanÛm.
Dokladem tohoto tvrzení není jen
funkãní kamerov˘ systém, skvûlá
práce „pomnûnek“ zejména v ma-
tefisk˘ch a základních ‰kolách ãi ry-
chlé a profesionální akce oddílu 
operativního zásahu. 

Jak tvrdí fieditel mûstské policie Jan
Hulva, základ v‰eho je v co moÏná nej-

vût‰ím poãtu stráÏníkÛ pfiímo v ulicích,
prostû v‰ude tam, kde se rozhoduje 
o bezpeãnosti, ochranû majetku, o ãis-
totû ve mûstû.

„Uplynul˘ rok byl pro nás v tomto
smûru mimofiádnû tûÏk˘, ale na druhou
stranu i úspû‰n˘. Bez postfiehnuteln˘ch
problémÛ se nám dafiilo zabezpeãit fia-
du rizikov˘ch sportovních utkání i pro-
testních akcí. Obrovské nároky na v˘-
kon sluÏby kladly podzimní volby atd.
Faktem je, Ïe vÏdy nám ‰lo o jediné -
zajistit vefiejn˘ pofiádek a sníÏit krimi-
nalitu na minimum,“ fiíká fieditel mûst-
ské policie. ZároveÀ pfiipou‰tí, Ïe 
loni zaãala tak trochu váznout komuni-
kace s obãany. Hlavnû pokud se t˘ká
sprejerÛ. Fasády domÛ, zastávky, do-
pravní prostfiedky nevyjímaje, jsou, bo-

huÏel, trvale levn˘m skicákem mlad˘ch
rádobyumûlcÛ se spreji v rukou. Mno-
hé se podafiilo dopadnout, ale ‰kody,
které po nich zÛstaly, pfievy‰ují statisí-
cové ãástky. „Hodnû stavíme na spolu-
práci se v‰ímav˘mi obãany. Na základû
jejich upozornûní jsme schopni témûfi

okamÏitû zakroãit. Spatfiíte-li tedy spre-
jery v akci, staãí okamÏitû vytoãit tísÀo-
vou linku 156. Víte, tolik lidí zase ne-
máme, aby hlídkovali naprosto v‰ude,“
adresuje Ïádost o pomoc v‰em Ostra-
vanÛm fieditel J. Hulva.

(Maj)

V˘sledky ãinnosti Mûstské policie Ostrava

kontrola zadrÏeno zadrÏeno asistence pfiestupky odchyt
podezfiel˘ch pfii trestném hledan˘ch pfii pfievozu proti zvífiat

osob ãinu osob na DKC majetku

leden 3699 24 24 28 62 102
únor 4983 48 25 43 78 64

bfiezen 6349 43 29 41 90 86
duben 5475 42 25 41 54 75
kvûten 6436 55 31 49 70 101
ãerven 5783 65 32 36 63 78

ãervenec 4466 34 15 49 37 99
srpen 4699 49 25 44 50 101

záfií 4539 35 12 53 48 81
fiíjen 5697 17 23 40 49 82

listopad 4350 23 16 48 44 102
prosinec 2366 20 17 31 38 97

Pfiestupky

§ 22 § 47 § 46 poru‰ení § 49 § 30
doprava vefiejn˘ pofiádek OZV obãan. souÏití alkohol ostatní

leden 4 708 4 714 360 43 6 83
únor 5 638 5 629 537 37 16 113

bfiezen 6 949 7 013 662 63 17 137
duben 6 008 6 358 761 74 8 58
kvûten 6 746 7 078 917 66 13 75
ãerven 7 583 7 122 950 60 37 68

ãervenec 4 478 5 013 627 40 10 18
srpen 6 032 5 748 730 66 7 36

záfií 6 432 5 748 1 357 34 9 38
fiíjen 7 193 7 343 2 130 55 15 58

listopad 6 827 5 846 1 693 49 22 72
prosinec 3 328 3 037 478 37 4 38



OSTRAVSKÁ RADNICE16 leden 2001

Projekt podpory zdraví obhájili
V loÀském ‰kolním roce probíhal

v 87 ‰kolách v síti projektu Zdravá
‰kola proces hodnocení podpory
zdraví, v jehoÏ závûreãné fázi mûly
‰koly inovovat svÛj ‰kolní projekt
podpory zdraví.

Z celkového poãtu ‰kol splnilo zá-
kladní podmínku a inovovalo své projek-
ty 76 procent ‰kol. Mezi tûmi, které uspû-
ly, byly i Speciální ‰koly v ulici Kpt.
Vajdy 1a v Ostravû-Zábfiehu.

·kola v projektu podpory zdraví
Zdravá ‰kola pracuje jiÏ od roku 1992.
Pfiesto inovovat dosavadní podmínky,
zpÛsob práce a sestavit nov˘ projekt 
s v˘hledem na období dal‰ích ãtyfi let ne-
byla jednoduchá záleÏitost. Do tohoto
procesu musel nutnû vstoupit t˘m uãite-

lÛ, vychovatelÛ a ostatních zamûstnancÛ
‰koly, ktefií se vyjadfiovali a pfiipomínko-
vali jednotlivé body projektu. Bylo nutné
pfiihlédnout k individuálním zvlá‰tnos-
tem, moÏnostem a potfiebám dûtí, které
na‰i ‰kolu nav‰tûvují. Zamyslet se nad
formou spolupráce s rodiãi a ostatními
partnery ‰koly. Sestavit projekt tak, aby
byl pfiijateln˘ a akceptovateln˘ pro
v‰echny, ktefií ‰kolu znají a nav‰tûvují,
uãí se v ní a spolupracují s ní.

Jsem pfiesvûdãena, Ïe tento cíl se po-
dafiil. Certifikát, kter˘ jsme na dal‰í obdo-
bí obdrÏeli, potvrdil nejen schopnost ná-
zorovû pfiijmout nároãnou promûnu ‰ko-
ly na ‰kolu podporující zdraví, ale záro-
veÀ ovûfiil a prokázal zpÛsobilost a pfii-
pravenost pedagogÛ aktivnû se podílet
na kvalitních zmûnách ve ‰kole.

(mif)

V pfiírodû se uãí o pfiírodû
O pfiírodû se ‰koláci uãí i v pfiírodû.

Témûfi tfiináct a pÛl tisíce dûtí z matefi-
sk˘ch, základních i stfiedních ‰kol z Os-
travy a dal‰ích mûst regionu se zúãastnilo
v roce 2000 ekologick˘ch programÛ, kte-
ré pro nû pfiipravilo Stfiedisko ekologické
v˘chovy VITA.

Ve ‰kolách, ale i na vycházkách do

chránûného území ãi lesoparku, mohou
kluci a holky pozorovat pfiírodu a poví-
dat si o ní. Podrobná nabídka ekologic-
k˘ch programÛ je bezplatnû k dispozici 
v kanceláfii Vity, Gen. Janou‰ka 4, 702 00
Ostrava-Fifejdy, pfiípadnû lze bliÏ‰í infor-
mace získat i telefonicky na ãísle 
661 61 55. (‰)

Zpráviãky
● AÏ do konce ledna se mÛÏete po-

kochat krásou pfiírody na fotografi-
ích, které ve vstupní hale Nové radni-
ce vystavuje fotografka Ostravského
muzea Viera Gfiondûlová. V˘stava ne-
se název Cestou z mûsta, coÏ vystihu-
je obsah snímkÛ dokumentujících
pfiírodu od první jarní vegetace aÏ po
zimní postfiehy z krajiny okolo
Ostravy, z nivy fiek Odry a Opavy.
Autorka pracuje s umûleckou foto-
grafií, která má navíc i vysokou doku-
mentaãní hodnotu. Kolekce pÛsobí

velmi ãistû a jednotnû po stránce 
umûlecké i odbornû-pfiírodovûdné.
Cesta z mûsta je voln˘m pokraãová-
ním pfiedchozí samostatné v˘stavy
Viery Gfiondûlové, která nesla název
Promûny lesa a byla k vidûní také 
v Ostravském muzeu.

● Na internetov˘ch stranách
Magistrátu mûsta Ostravy je stále k na-
hlédnutí seznam nadbyteãn˘ch zásob ze
skladu MTZ v Ostrãilovû ulici. BliÏ‰í in-
formace pak mÛÏete aÏ do konce února
získat vÏdy v pondûlí a ve stfiedu od 8 do

Pûstouni dûkují za podporu
UÏ od roku 1998 existuje v na‰em

mûstû SdruÏení pûstounÛ. Jak nám
potvrdila pfiedsedkynû tohoto ob-
ãanského sdruÏení PhDr. Jarmila
Valou‰ková, jeho ãlenové se snaÏí
vytvofiit moÏnosti pro setkávání,
vzájemnou podporu a pfiedávání
zku‰eností mezi pûstouny a zároveÀ
pofiádají nejrÛznûj‰í kulturní akce,
tábory a v˘lety pro jejich chránûn-
ce.

ZároveÀ v‰ak chce sdruÏení více
propagovat a podporovat pûstounskou
péãi. To znamená, Ïe ve spolupráci se
sociálními pracovníky napfiíklad infor-
muje a vyhledává nové rodiãe pro 
opu‰tûné dûti, kter˘ch je stále je‰tû i na

Ostravsku dost. Ani jeden z tûchto
chvályhodn˘ch poãinÛ v‰ak nelze 
uskuteãnit bez finanãních prostfiedkÛ.
Proto chce SdruÏení pûstounÛ v Ostra-
vû touto cestou podûkovat v‰em, ktefií
je nûjakou formou v loÀském roce pod-
pofiili. Byly to napfiíklad tyto organiza-
ce: Reprografické studio Fleck, firmy 
Canis a Mikra metal, Dámsk˘ klub Os-
trava, ale i âesk˘ rozhlas, studio Ostra-
va, Divadlo loutek ãi ostravská konzer-
vatofi.

V Ostravû Ïije v souãasné dobû více
neÏ 200 pûstounsk˘ch rodin, které se
starají zhruba o 300 dûtí nejrÛznûj‰ího
vûku. (‰)

Termální kamery pro hasiãe
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor získal na zá-

kladû rozhodnutí ãlenÛ Zastupitelstva
mûsta Ostravy v závûru minulého roku
1,3 mil. korun na nákup dvou termálních
kamer. Toto moderní technické zafiízení
napomáhá nejen ke snadnûj‰ímu vyhle-
dávání osob v zakoufien˘ch a nedosta-
teãnû osvûtlen˘ch prostorách jako jsou
sklepy, kanály a ‰achty, ale také napfií-
klad pfii hledání pohfie‰ovan˘ch osob 
v lesních porostech apod. Kamery doká-

Ïí rovnûÏ úãinnû odhalit skrytá ohniska
poÏárÛ na pÛdách, pod stfiechami objek-
tÛ ãi v senáÏních vûÏích.

Tuto nezbytnou souãást vybavení tzv.
druh˘ch v˘jezdÛ, tedy posilov˘ch vozi-
del do jednotliv˘ch sektorÛ mûsta, lze
propojit s monitorem, takÏe velitel zása-
hu mÛÏe sledovat cel˘ prÛbûh zásahu,
bezprostfiednû reagovat na danou situaci
a kvalifikovanû rozhodovat. (m)

Speciální ‰koly v ul. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábfieh, pofiádají 1. února 2001 od 
9 do 17 hodin v prostorách ‰koly zápis do 1. tfiídy zvlá‰tní ‰koly, pomocné ‰koly 
a pfiípravného stupnû. V rámci zápisu se koná Den otevfien˘ch dvefií.

10 hodin u pracovníka skladu MTZ
Rudolfa Pivovara, na ãísle telefonu 
628 31 98. S ním je moÏné dohodnout 
i pfiípadnou prohlídku a ostatní podmín-
ky prodeje.

● Také v lednu a únoru nabízí
Spoleãnost zábavy a vzdûlávání
Magna fiadu zajímav˘ch akcí nejen
pro své stálé pfiíznivce, ale i dal‰í ãi-
norodé obyvatele na‰eho mûsta.
Vybrat si mohou z domácích i zahra-
niãních zájezdÛ, opût zaãínají nové
bûhy kurzÛ angliãtiny a grafologie 
a v galerii probíhá v˘stava prací v˘-
tvarnice Tamary Klimové. BliÏ‰í in-

formace získáte v SZV Magna,
Bieblova 3, Ostrava, pfiípadnû telefo-
nicky na ãísle 611 28 39.

● Zpûvaãka a kytaristka Eva
Henychová potû‰í své pfiíznivce v Ostra-
vû na koncertech 15. února v Kulturním
domû Gama pfiípadnû 2. bfiezna v modli-
tebnû Sboru Církve bratrské. Eva
Henychová má za sebou jiÏ pfies 600 vy-
stoupení. Diváky a posluchaãe si získává
mistrnou hrou na kytaru, sugestivním
hlasov˘m projevem a pfiedev‰ím tím, Ïe
je dokáÏe sv˘mi písnûmi oslovit. Dal‰í in-
formace o této interpretce jsou na inter-
netové adrese www.evahenychova.cz.

Foto: archiv


