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Zahájení letní turistické sezony

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ RADNICE MĚSTA OSTRAVY
pátek 27. dubna 2001

Zveme v‰echny obãany na prohlídku reprezentativních prostor Radnice mûsta Ostravy vãetnû kanceláfie primátora 
od 15 do 17 hodin a bohat˘ odpolední program od 14 do 20 hodin. 

Provoz vyhlídkové radniãní vûÏe do 19 hodin zdarma.

Vystoupení skupiny Galea, travesti show „Královna noci“, skupiny HH a fiada soutûÏí pro malé i dospûlé, 
stánky s obãerstvením. 

Ve 20.20 hodin tradiãní velkolep˘ ohÀostroj.
Tramvajová doprava na Ostravu-Jih a Ostravu-Porubu ve 21 hodin posílena.
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Investofii se v Cannes zajímali o prÛmyslové zóny
Mûsto Ostrava, které bylo v polo-

vinû mûsíce bfiezna zastoupeno kro-
mû Prahy a Pardubic uÏ poãtvrté na
svûtovém veletrhu nemovitostí a in-
vestiãních pfiíleÏitostí ve francouz-
ském Cannes, obstálo na v˘bornou.

„Nepfiivezli jsme sice domÛ desítky
uzavfien˘ch smluv, ale námi nabízené
prÛmyslové lokality, jako jsou Leti‰tû
Mo‰nov, Hrabová i Vûdecko-technolo-
gick˘ park, se setkaly se zájmem inves-
torÛ z fiad nûmeck˘ch, francouzsk˘ch,
nizozemsk˘ch a britsk˘ch spoleãností.
V Cannes jde pfiedev‰ím o navázání kon-
taktÛ. Je to jedineãná pfiíleÏitost, jak dát
svûtu o sobû vûdût,“ fiekl primátor mûsta
âestmír Vlãek.

Mûsto Ostrava v Cannes prezentovalo

rovnûÏ projekt v˘stavby dálnice D47
a zámûry fie‰ící dostavbu rozvojového
území Karolina. „Právû v˘stupy z urba-
nisticko-architektonické soutûÏe vzbu-
dily velkou pozornost. Byli jsme pfiekva-
peni, kdyÏ jeden z investorÛ doslova roz-
balil pfied na‰ima oãima svÛj návrh
vãetnû rozpracovan˘ch grafick˘ch vari-
ant, jak by území Karoliny mûlo vypa-
dat,“ uvedl námûstek primátora Vítûzslav
Kuta.

Mûsto Ostrava dosud uvolnilo ze svého
rozpoãtu do pfiípravy prÛmyslov˘ch zón
(bez v˘kupÛ pozemkÛ) okolo jednoho sta
milionÛ korun. Tento objem financí je‰tû
poroste, protoÏe ve stadiu rozpracova-
nosti jsou dal‰í rozvojová území. (Maj)
Dal‰í informace na str. 4. (Mûsto chce…)

Izraelská soukromá 
spoleãnost postaví dálnici

V závûru mûsíce bfiezna padlo
rozhodnutí – Vláda âR vyzkou‰í pfii
budování dálnice D47 soukrom˘ ka-
pitál. ·anci dostala izraelská spoleã-
nost Housing & Construction. Po-
kud se bude projekt vyvíjet podle
pfiedpokladu, uÏ v roce 2006 by mo-
hla projet ‰edesátikilometrov˘m
úsekem z Lipníka nad Beãvou aÏ do
Ostravy první auta. 

Podle dostupn˘ch informací povede
dálnice zatím pouze do na‰eho mûsta.
S jejím protaÏením aÏ za Bohumín se
sice pÛvodnû poãítalo, ale polská stra-
na se dosud nevyjádfiila, kudy bude
dálniãní napojení smûrovat.

Stavût by se mohlo zaãít uÏ pfií‰tí
rok. Celkové náklady byly pfiedbûÏnû
vyãísleny na 40 mld. korun. „âím dfiíve

se zaãne stavût, tím lépe. Ostrava se
bez dálnice neobejde. DÛvody jsou
chronicky známé. Pfiíliv kapitálu a s tím
související nové pracovní pfiíleÏitosti
jsou dostateãnû pádné argumenty, proã
spûchat. Ale rychlost pochopitelnû
vÏdy koresponduje s kapacitou fi-
nancí,“ uvedl primátor mûsta âestmír
Vlãek.

Realizace kfiíÏení ostravské ãásti dál-
nice D47 s ulicí Opavskou byla zahá-
jena uÏ v roce 1999. Vpravdû se ne-
jedná o klasick˘ dálniãní objekt, ale
díky jeho dokonãení je‰tû pfied vlastní
v˘stavbou D47 bude následnû zaji‰tûno
dopravní spojení severozápadní ãásti
mûsta s centrem.

(M)

„âím dfiíve se zaãne stavût, tím lépe,“ 
fiíká primátor mûsta âestmír Vlãek Ostravu nav‰tívil v˘znamn˘

britsk˘ byznysmen

V závûru bfiezna nav‰tívil Ostravu
jeden z nejv˘znamnûj‰ích britsk˘ch
podnikatelÛ, lord Paul of Maryle-
bone. Na krátké tiskové besedû, která
následovala po oficiálním pfiijetí brit-
ské delegace primátorem âestmírem
Vlãkem a ãleny rady mûsta na rad-

nici, vyjádfiil lord Paul znaãn˘ zájem
BritÛ o ãeské oceláfiství a navázání uÏ-
‰ích kontaktÛ s hutními spoleãnost-
mi Ostravy a regionu.

Lorda Paula doprovázel britsk˘ velvy-
slanec v âeské republice David Broucher
a obchodní rada velvyslanectví Martin
Day. Zdaleka v‰ak ne‰lo jen o formální
náv‰tûvu mûsta. V˘znamn˘ byznysmen
stojící v ãele správní rady nadnárodní
oceláfiské a strojírenské spoleãnosti
Caparo Group se setkal s pfiedstaviteli
Vítkovic, Nové huti, Tfiineck˘ch Ïelezá-
ren a také s vedením Vysoké ‰koly báÀ-
ské-Technické univerzity Ostrava.

„NeodjíÏdíme z Ostravy s uzavfien˘m
kontraktem, ale vím o mnoha britsk˘ch
firmách, které chtûjí u vás investovat.
Osobnû je v tom budu podporovat,“ pro-
hlásil v prÛbûhu své náv‰tûvy lord Paul. 

(m)
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Mílov˘mi kroky se blíÏí otevfiení Domu na pÛl cesty.

5. DÛm na pÛl cesty: V fiíjnu 1999 byla zahájena rekonstrukce objektu v ul. Sokolské.
Investorem je statutární mûsto Ostrava, dodavatelem akciová spoleãnost Bytostav Ostrava.
Tzv. DÛm na pÛl cesty bude dokonãen v kvûtnu 2001. Celkové náklady byly vyãísleny na
13,7 mil. Kã, z toho bylo zatím 5 mil. Kã uvolnûno ze státních zdrojÛ.

Rozsáhlá oprava 42 bytov˘ch jednotek „chránûného bydlení“ (pfievaÏují jednopoko-

1. Dotace mûsta:
a) Zastupitelstvo mûsta rozhodlo o po-

skytnutí úãelové neinvestiãní dotace ve
v˘‰i 3,6 mil. Kã spoleãnosti Ostravské v˘-
stavy na dokonãení opravy Vily Terezy.

b) Dále rozhodlo o dotaci ve v˘‰i 27 mi-
lionÛ korun DPO, a. s., na dokonãení pfie-
stavby tramvajové vozovny Kfiivá.

c) Zastupitelstvo rovnûÏ schválilo investiãní dotaci pfiíspûvkové organizaci Ústav soci-
ální péãe pro mentálnû postiÏené v Muglinovû ve v˘‰i 5,1 mil. Kã, a to na rekonstrukci ob-
jektu T˘denního a denního pobytu pro dûti a mládeÏ v Ostravû-Tfiebovicích.

2. Partnerské vztahy: V fiíjnu loÀského roku se uskuteãnila zahraniãní prac. cesta
pfiedstavitelÛ mûsta do Katovic, Ko‰ic a Miskolce, na které byl vyjádfien zájem navázat
a prohloubit partnerské vztahy a spolupráci mezi v‰emi tûmito mûsty. Naléhavá potfieba
fie‰it obdobné sociální a ekonomické problémy související zejména s restrukturalizací tûÏ-
kého prÛmyslu je zfiejmá, velmi aktuální a do budoucna pfiínosná.

V prosinci minulého roku rada mûsta souhlasila s návrhem na prohloubení vzájemné
spolupráce mezi Ostravou a mûsty Ko‰ice, Miskolc a Pittsburgh. Poté následovala pra-
covní jednání za úãasti zástupcÛ The Brownfields Center a Central European Linkage
Program, na nichÏ jiÏ bylo upfiesnûno koneãné znûní návrhÛ jednotliv˘ch dohod.

Rada mûsta (6. 3. 2001) a následnû zastupitelstvo souhlasili s uzavfiením dohody o part-
nersk˘ch vztazích a spolupráci s Ko‰icemi a Miskolcem. Zastupitelstvo rovnûÏ rozhodlo
o uzavfiení dohody o spolupráci mezi statutárním mûstem Ostrava a Air&Waste Manage-
ment Association (Pittsburgh, USA).

3. Fond zdraví: Zastupitelstvo souhlasilo se Ïádostí pfiednosty Ústavu soudního lékafi-
ství Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava o poskytnutí jednorázové finanãní  v˘po-
moci ve v˘‰i 96 320 Kã z Fondu zdraví na nákup poãítaãového vybavení pro novû zave-
den˘ (od 1. 3. 2001) toxikologick˘ servis. Ten je urãen zejména pro zdravotnická praco-
vi‰tû celého regionu, ale jeho sluÏeb mÛÏe vyuÏívat rovnûÏ Policie âR (diagnostika u osob
pod vlivem drog a jin˘ch návykov˘ch látek, monitorování prÛmyslov˘ch otrav apod.).

4. Správní obvody: Zastupitelstvo mûsta souhlasilo s návrhem ministerstva vnitra svû-
fiit statutárnímu mûstu Ostrava pÛsobnost povûfiené obce III. typu. Tímto návrhem má b˘t
vytvofien územní základ – správní obvody, na nûÏ bude pfienesena ãást pÛsobnosti okres-
ních úfiadÛ. Ty mají b˘t zru‰eny ze zákona k 31. 12. 2002.

Správní obvod Ostrava by mûl podle návrhu zahrnovat 354 322 obyvatel tûchto obcí:
Ostrava, âavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Krmelín, Olbramice, Stará Ves
nad Ondfiejnicí, ·enov, Velká Polom, Vratimov, Vfiesina a Zbyslavice.

5. Ekologick˘ fond: Zastupitelstvo mûsta poskytne finanãní pfiíspûvky z Ekologické-
ho fondu mûsta Ostravy na následující akce:

a) 140 600 Kã pro EIC Zelen˘ bod Ostrava u pfiíleÏitosti oslav Dne zemû 2001 - jedná se
o ãásteãné pokrytí celkov˘ch nákladÛ (bliÏ‰í informace na str. 7 ).

b) 25 000 Kã pro DÛm dûtí a mládeÏe Ostrava-Mariánské Hory, a to na letní odborné
soustfiedûní mlad˘ch biologÛ, akci Strom a Ïivoãich roku 2001 a na zabezpeãení handica-
povan˘ch ÏivoãichÛ a jejich transport.

c) 110 000 Kã pro ZO âSOP Nov˘ Jiãín – Stanici pro záchranu ÏivoãichÛ v Barto‰ovi-
cích na Moravû na zaji‰tûní péãe o handicapované Ïivoãichy a ekov˘chovné programy.

1. Filmov˘ festival: Ostravská Na-
dace Telepace pro podporu v˘chovy
a vzdûlávání mládeÏe se obrátila na mûsto
Ostrava se Ïádostí o poskytnutí finanãního
pfiíspûvku na zaji‰tûní 3. roãníku filmového

festivalu Jeden svût, kter˘ se uskuteãní v prÛbûhu mûsíce dubna v celé republice a 17.
a 18. dubna 2001 také v ostravském kinû Vesmír.

Rada rozhodla o poskytnutí pfiíspûvku na tuto akci, nad níÏ pfievzal zá‰titu prezident
âR Václav Havel a vysoká komisafika OSN pro lidská práva Mary Robinson, ve v˘‰i 20 tisíc
korun. Celkové náklady ãiní 65 000 Kã. (BliÏ‰í informace na str. 14.)

2. Podnikatel roku: Pfií‰tí mûsíc vyhlásí statutární mûsto Ostrava ve spolupráci 
s Regionální hospodáfiskou komorou Ostrava a SdruÏením pro obnovu a rozvoj se-
verní Moravy a Slezska uÏ po‰esté celomûstskou soutûÏ o titul Podnikatel roku 2000.

Skuteãnû se jedná o prestiÏní soutûÏ o nejlep‰í podnikající subjekt na území mûsta.
Dosud jsme ji ov‰em znali pod názvem Firma roku. Ke zmûnû názvu do‰lo z jediného dÛ-
vodu – podle obchodního zákoníku je pod pojmem firma specifikován pouze podnikatel
zapsan˘ do obchodního rejstfiíku. Oznaãení jiného podnikatelského subjektu jako firma je
tedy nesprávné. A proto také dochází ke zmûnû názvu soutûÏe z Firmy roku na Pod-
nikatel roku.

3. StíÏnosti obãanÛ: âlenové rady byli velmi podrobnû seznámeni se zprávou 
o vyfiizování stíÏností a písemn˘ch návrhÛ obãanÛ, které byly doruãeny magistrátu 
v prÛbûhu roku 2000.

Oddûlení stíÏností odboru kontroly a vnitfiního auditu zaevidovalo v loÀském roce cel-
kem 269 podání obãanÛ, z toho bylo 125 stíÏností. Ve srovnání s rokem 1999 byl zazna-
menán mírn˘ nárÛst poãtu stíÏností na prÛtahy nebo postup orgánÛ státní správy a samo-
správy. Poãetnou skupinu tvofií stíÏnosti poukazující na prÛtahy a chybn˘ postup pracov-
níkÛ úfiadÛ pfii vyfiizování záleÏitostí obãanÛ – celkem 29 stíÏností.

Ostravané si rovnûÏ stûÏovali na chování pracovníkÛ magistrátu (7) a stráÏníkÛ mûstské
policie (27), dal‰í stíÏnosti se t˘kaly konkrétnû nakládání s odpady, havarijního stavu kon-
strukce schodi‰tû a bezbariérové rampy k pfiístupovému „platu“ pfiednádraÏního prostoru
svinovského nádraÏí, v˘platy dávek státní sociální podpory apod.

4. Pojmenování ulice: Dosud nepojmenovaná ulice v mûstském obvodu Pustkovec
dostane 28. bfiezna 2001 po schválení zastupitelstvem mûsta nov˘ název Technologická.
Toto pojmenování jiÏ projednala muzejní a letopisecká komise a odsouhlasila rada mûsta.

Nová ulice je situována v lokalitû za kolejemi V·B-TU a bude procházet budovan˘m
areálem Vûdecko-technologického parku. Zaãíná na kfiiÏovatce s ulicí Studentskou a bude
prodlouÏena aÏ ke kfiiÏovatce s ulicí Krásnopolskou. Pojmenování dosud nepojmenované
ulice v Pustkovci je velmi naléhavé z prostého dÛvodu – v ãervnu tohoto roku totiÏ dojde
ke kolaudaci provozní budovy spoleãnosti Ingeletric v areálu parku a budoucí uÏivatelé
budou potfiebovat zapsat své sídlo do obchodního rejstfiíku. Pfiesná adresa je nezbytností!
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Magistrát mûsta Ostravy 
pfiijme 

pro odbor stavebnû správní

právníka odboru
Praxe ve vefiejné správû vítána, okamÏit˘ nástup moÏn˘.

Pfiihlá‰ky s odborn˘m Ïivotopisem za‰lete na adresu:
Magistrát mûsta Ostravy, odbor stavebnû správní, 

Proke‰ovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Jednání 
zastupitelstva

18. zasedání - 28. 3. 2001

Jednání rady
56. schÛze - 20. 3. 2001

jové byty) bude dokonãena v kvûtnu 2001. V domû naleznou stfiechu nad hlavou zejména
ti, ktefií se ocitli v obtíÏné Ïivotní situaci. Jedná se napfi. o osoby odcházející v osmnácti le-
tech z dûtsk˘ch domovÛ, o matky s mal˘mi dûtmi nebo obãany postiÏené Ïivelnou po-
hromou, poÏárem atd. A ponûvadÏ nejsou tito lidé ãastokrát vybaveni ani základními
pfiedmûty denní potfieby, rada mûsta schválila vybavení v‰ech bytov˘ch jednotek Domu
na pÛl cesty jednoduch˘m interiérem a základními pfiedmûty denní potfieby, jako jsou
napfi. talífie, pfiíbor, pánev, hrnek, ale i utûrka, ruãník ãi pfiikr˘vka a pol‰táfi. Z rozpoãtové
rezervy mûsta bude uvolnûno na vybavení objektu 4,069 mil. korun. Pfiedpokládané zahá-
jení provozu Domu na pÛl cesty je 1. 7. 2001.

6. Ostrava Energo 2001: Rada mûsta doporuãila zastupitelstvu, aby rozhodlo o poskyt-
nutí neinvestiãního pfiíspûvku ve v˘‰i 150 tisíc Kã spoleãnosti Energo-Steel, spol. s r. o., na
uspofiádání VII. energetick˘ch dnÛ Ostrava Energo 2001, které se uskuteãní ve dnech 
22. a 23. kvûtna tohoto roku. Kromû semináfie na téma Ekologické vyuÏití energetick˘ch
zdrojÛ, v˘stavy Energie – Ekologie – Ekonomika bude program roz‰ífien o aktuální téma sou-
visející s revitalizací panelov˘ch domÛ a technick˘mi fie‰eními v oblasti energetick˘ch úspor.



Sídlo krajského úfiadu Ostravského kraje. Takto je zpracoval v ArchiCADu Ing. arch.
Petr âvanda z Ateliéru Idea, s. r. o.
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Centrum tísÀového
volání Ostrava

Hasiãi 150
Záchranná sluÏba 155
Mûstská policie 156
Policie âR 158
Letecká záchranná sluÏba 611 11 10
Ved. dispeãer smûny CTV 614 38 24
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Rozhovor
„Znalosti, principy a postupy, které známe z na‰í práce, jsme pfienesli do poãítaãového 
prostfiedí,“ tvrdí RNDr. Jaroslav Kotík

Nejmodernûj‰í CAD technologie
jiÏ nejsou v˘sadní doménou pouze
projekãních firem. Radnice nûkte-
r˘ch ãesk˘ch mûst zaznamenaly je-
jich kvalitu, rychlost, pfiesnost a za-
ãaly postupnû vûnovat finanãní
prostfiedky na pofiízení ‰piãkového
programového vybavení. „Statutár-
ní mûsto Ostrava je toho dobr˘m
pfiíkladem. V loÀském roce zakou-
pilo pro potfieby Útvaru hlavního
architekta MMO programové vyba-
vení ArchiCAD. Z mûstského rozpo-
ãtu jsme uvolnili 290 tisíc korun.
Bylo to, podle mne, mimofiádnû
‰Èastné rozhodnutí,“ fiíká Jaroslav
Kotík z Útvaru hlavního architekta
MMO.

ArchiCAD slouÏí pro potfieby útvaru
hlavního architekta. Kde vidíte nejvût‰í
moÏnosti jeho vyuÏití?

„Pfiedev‰ím v územní dokumentaci.
Územní plán mûsta Ostravy je zpraco-
ván v mûfiítku 1:10 000 a doplÀován díl-
ãími regulaãními plány a urbanistic-
k˘mi studiemi v podrobnûj‰ích mûfiít-
cích. Star‰í dokumentace je zpracová-
vána klasickou metodou.“

Máte na mysli ruãní kreslení pomocí
technick˘ch per, pastelek a tuÏek?

„Pfiesnû to, ale od roku 1998 jiÏ pofii-
zujeme dokumentaci pfieváÏnû v digi-
tální podobû, pfiiãemÏ vût‰ina autorÛ
pouÏívá AutoCAD ãi MicroStation rÛz-
n˘ch verzí. VyuÏití digitálních regulaã-
ních plánÛ v‰ak bylo je‰tû nedávno
velmi problematické, protoÏe útvar
hlavního architekta nemûl k dispozici
Ïádn˘ CAD program.“

Pokud dobfie chápu, potfiebovali jste
tedy takové vybavení, které by dokázalo
kromû bûÏn˘ch dovedností modelovat
budovy a komunikovat zároveÀ s pro-
dukty AutoCAD a MicroStation.

„Ano, a nesnadnou otázku rozhodo-
vání nám usnadnila aktivita spoleãnosti
Centrum pro podporu poãítaãové gra-
fiky âR, která po katastrofálních po-
vodních v roce 1997 poskytla postiÏe-
n˘m mûstÛm a obcím pomoc v podobû
daru ãasovû omezené verze programu
ArchiCAD vãetnû bezplatného za‰ko-
lení pracovníkÛ. Této nespornû uni-
kátní nabídky jsme bez váhání vyuÏili.
V závûru loÀského roku jsme pak po
dÛkladném vyzkou‰ení programu za-
koupili dvû licence ArchiCADu.“

âím je pro mûstské architekty tento
program tak zajímav˘?

„Budeme pracovat s dvojrozmûr-
n˘mi daty regulaãních plánÛ a urbanis-

Virtuální modelování má budoucnost
Pokuste se b˘t je‰tû konkrétnûj‰í.
„Útvar hlavního architekta spolu se

spoleãností Geodis Brno, s. r. o., a os-
travskou poboãkou Centra pro pod-
poru poãítaãové grafiky âeské repub-
liky v souãasné dobû ovûfiuje na vzorku
bloku domÛ na Masarykovû námûstí
popisovan˘ postup a zpÛsob vytváfiení
virtuálního modelu. Zajímá nás nejen
nároãnost zpracování, ale i finanãní ná-
klady s tím spojené.“

Vím, Ïe je to pfiedãasné, ale poãítá se
s virtuálním modelováním celého úze-
mí mûsta?

„Nejsem o tom pfiesvûdãen. Ostrava
totiÏ není kompaktnû rostl˘m mûstem,
ale jen rozvolnûn˘m soumûstím. To
vznikalo postupn˘m pfiipojováním pÛ-
vodních obcí, které jsou i dnes od sebe
oddûleny rozsáhl˘mi nezastavûn˘mi
plochami. TakÏe virtuální model bude
pravdûpodobnû vyuÏíván zejména pro
posuzování návrhÛ dostavby expono-
van˘ch ãástí mûsta. Ale rád bych je‰tû
upozornil, Ïe model je vhodn˘ také
k jin˘m úãelÛm. Tfieba pro ovûfiování
vhodného umístûní velkoplo‰n˘ch re-
klam na konkrétních budovách v mûst-
ské památkové zónû.“

Marie Václavková

tick˘ch studií, a to jak vlastních, tak od
externích dodavatelÛ. Jsem toho ná-
zoru, Ïe pro efektivní vyuÏití CAD pro-
gramu v prostfiedí vefiejné správy jsou
nezbytné dvû základní podmínky –
dobrá znalost programu a zastupitel-
nost pracovníkÛ. Provozování nûkolika
jin˘ch programÛ najednou by bylo pfií-
li‰ nároãné na tak malém pracovi‰ti, ja-
k˘m je útvar hlavního architekta.“

A co vlastnû program umí?
„Zjednodu‰enû lze hovofiit o jeho

schopnosti virtuálního modelování da-
ného území i celého mûsta. Základní
metodou pro vymodelování objektu
jsou nástroje ArchiCADu, coÏ je zeì,
deska, stfiecha, síÈ, okno, dvefie atd.
Pfiitom se ale neobejdeme bez pfies-

n˘ch stavebních plánÛ budov, které je
nezbytné mnohdy velmi sloÏitû vyhle-
dávat v archivech. Tam, kde se nám
potfiebná data nepodafií najít, nezb˘vá,
neÏ charakteristiky získat mûfiením
pfiímo v terénu. Ménû nároãnou meto-
dou je vymodelování budov jen hmo-
tovû, tzn. bez otvorÛ a detailÛ. Fasády
domÛ pak mÛÏeme ztvárnit tfieba jen
fotografiemi pfiifiazen˘mi ke zdi jiÏ vy-
modelované budovy.“

Ale toto v‰echno je nesmírnû pracné…
„Nic není jednoduché, ale pfii vyuÏí-

vání metod dálkového prÛzkumu Zemû
se pofiízení vstupních dat dostává do
ponûkud odli‰né roviny. Mimochodem
magistrát bûÏnû vyuÏívá ke své ãinnosti
v ti‰tûné a digitální podobû barevnou
ortofomapu. Její dodavatel Geodis
Brno, s. r. o., dokáÏe vyhodnocením
dodan˘ch podkladÛ zhotovit trojroz-
mûrn˘ model budov vãetnû vymodelo-
vání tvaru stfiech.“

Platí vÏdy, Ïe nejdÛleÏitûj‰í je pfiistu-
povat ke zpracovávání virtuálního mo-
delu daného území, daného objektu
jako k informaci, se kterou lze dále pra-
covat a doplÀovat ji?

„To je naprosto základní princip.
Budu konkrétní – kombinací v‰ech me-
tod mÛÏeme nejprve zpracovat tzv.
hmotov˘ model, kter˘ následnû dopl-
níme fotografiemi fasád a pak uÏ jen na
vybran˘ch místech upfiesníme detaily.“



„Nabízí se v˘jimeãná lokalita s naprosto ojedinûl˘mi parametry,“ uvedl primátor
âestmír Vlãek na setkání s obãany ·ilhefiovic dne 2. 4. 2001.

PakliÏe v‰e dopadne podle pfiedpokladu, ·ilhefiovice se stanou v˘znamn˘m centrem lehkého prÛmyslu s moÏností nûkolika tisíc
pracovních míst. Foto: archiv
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„·ilhefioviãtí mají v‰e ve sv˘ch rukou,“ fiíká primátor mûsta âestmír Vlãek

Uskuteãní se strategick˘ zámûr mûsta Ostravy i státu?
PrÛmûrná velikost prÛmyslové zó-

ny v celé âeské republice se pohybuje
v souãasné dobû okolo padesáti hek-
tarÛ. V˘jimkou jsou napfi. jen plzeÀská
Borská pole s deseti investory a sli-
bem, Ïe zde najdou pracovní uplatnûní
dva tisíce zamûstnancÛ.

Ale pro strategického investora Ïádná
plocha dosud nikde pfiipravena není.
A kdyÏ k tomu domyslíme, Ïe boom vel-
k˘ch investorÛ nebude trvat donekoneãna,
pak mnoho ãasu zfiejmû nezb˘vá. Odbor-
níci ale varují, Ïe budování prÛmyslov˘ch
zón by se nemûlo stát v Ïádném pfiípadû
masov˘m hnutím.

Nicménû v polovinû loÀského roku se
nechal sly‰et generální fieditel CzechIn-
vestu Martin Jahn, Ïe bychom potfiebovali
pozemek o minimální rozloze 200 hektarÛ.
„Samozfiejmû nechat pfiípravu takového
území pouze na bedrech obce samotné
není moÏné ani reálné, ale budeme inicio-
vat vybudování takovéto prÛmyslové zóny
v lokalitû s vysokou nezamûstnaností,
napfi. na severní Moravû,“ prohlásil tehdy
M. Jahn.

Primátor mûsta âestmír Vlãek potvrdil
mimofiádn˘ zájem ze strany CzechInvestu
pfiipravit zónu pro v˘stavbu montáÏního
závodu jedné svûtoznámé automobilky
právû na Ostravsku. Ve hfie jsou v tuto
chvíli nûmeck˘ a japonsk˘ investor.

„Provûfiili jsme velmi dÛkladnû v‰echny
plochy urãené územním plánem k vyuÏití
pro lehk˘ prÛmysl na území Ostravy. Bo-
huÏel jsme dospûli k názoru, Ïe tak velká

Mûsto chce vyuÏít
staré prÛmyslové objekty

Zatím nehrozí, Ïe by nebyl zájem 
o v˘stavbu objektÛ na zelené louce.
Právû naopak! Ale mûsto Ostrava se 
v Ïádném ohledu nebrání pouÏít pro-
stfiedky na tzv. revitalizaci nevyuÏíva-
n˘ch prÛmyslov˘ch objektÛ.

„Pfiipravujeme projekt regenerace are-
álÛ b˘val˘ch dolÛ, které by se mohly stát
po urãit˘ch úpravách a odstranûní ekolo-
gick˘ch zátûÏí vhodn˘mi místy pro inves-
tory. Máme zájem o Zárubek, Hefimanice 
a DÛl ·verma,“ fiekl vedoucí odboru eko-
nomického rozvoje magistrátu Milan
Kolder. Dodal, Ïe v souãasné dobû byla 
v této vûci uÏ nastartována spolupráce se
zástupci Dolu Odra.

Zahájena byla jednání, jejichÏ v˘sledkem
bude zpracování komplexního podnikatel-

ského zámûru území Dolní oblast Vítko-
vice, a to pod vedením ministerstva prÛ-
myslu a obchodu. Zástupci mûsta fie‰í rov-
nûÏ vyuÏití Slezskoostravského hradu
a pfiednádraÏního prostoru ve Svinovû.
Nejdál zatím dospûla pfiíprava rozvojového
území v Hru‰ovû – zóna lehkého prÛmyslu.
Podle vedoucího odboru ekonomického
rozvoje se jedná o plochu o velikosti zhru-
ba 45,5 hektaru. Území bylo postiÏeno v ro-
ce 1997 povodnûmi a dnes se tam nachá-
zejí obytné domy v demoliãním stavu. LeÏí
v blízkosti Ïelezniãní tratû, je dostupné
MHD a hlavnû vybaveno v‰emi dÛleÏit˘mi
inÏen˘rsk˘mi sítûmi. V souãasné dobû pro-
bíhá majetkoprávní pfiíprava území s cílem
získat pozemky do vlastnictví mûsta a zajis-
tit v‰e pro vstup investora. (M)

plocha potfiebn˘ch parametrÛ se nena-
chází ve správních hranicích mûsta,“ uvedl
hlavní architekt mûsta Ostravy Jaroslav
Sedleck˘. Proto se zaãalo zvaÏovat a hlav-
nû hledat místo Ostravû nepfiíli‰ vzdálené,
které by splÀovalo podmínky nejen ve
vztahu k celkové rozloze, ale které by bylo
zároveÀ dopravnû obslouÏené a pokud
moÏno i jinak atraktivní. Z nûkolika moÏ-
ností nakonec vy‰la nejlépe plocha, která
se nachází v katastru obce ·ilhefiovice. LeÏí

v‰ak v ãásti zcela odlehlé od vlastní zasta-
vûné ãásti obce i od areálu zámeckého
parku s golfov˘m hfii‰tûm. Její dopravní
obsluÏnost bude zaji‰tûna z v˘chodní stra-
ny, a to z budoucí dálnice.

„Máme eminentní zájem, aby se v ·ilhe-
fiovicích stavûlo. Nejpádnûj‰ím argumen-
tem je zejména stávající ekonomická situa-
ce Ostravy a regionu. Pro její zlep‰ení ne-

mÛÏeme udûlat ani víc, ani míÀ, neÏ vytvo-
fiit kvalitní podmínky. Nabízí se v˘jimeãná
lokalita s naprosto ojedinûl˘mi parametry,
nabízí se garance státu a CzechInvestu.
VyuÏití takovéto pfiíleÏitosti nesnese podle
mne odkladu a je pfiímo na‰í povinností,“
fiekl primátor â. Vlãek.

ZdÛraznil, Ïe definitivní rozhodnutí mají
nyní ve sv˘ch rukou obyvatelé ·ilhefiovic
a zastupitelstvo. Aby totiÏ mohla b˘t plo-
cha zafiazena do nabídky CzechInvestu,

musí b˘t nejdfiíve zmûnûn Územní plán
obce ·ilhefiovice. Podle stavebního zákona
musí zmûna projít ãtyfimi schváleními.
První projednání se jiÏ uskuteãnilo v listo-
padu loÀského roku, kdy ·ilhefiovice sou-
hlasily se zámûrem zmûny. V souãasné do-
bû ãeká na zastupitele vyjádfiení k tzv. za-
dání zmûny, k ãemuÏ probíhá v obci vefiej-
ná diskuze a referendum.

„KaÏd˘ stavební zámûr investora, kter˘
projeví zájem vstoupit do pfiipraveného
území, musí b˘t posouzen stavebním úfia-
dem s ohledem na územní plán. Znamená
to, Ïe jestliÏe bude plocha urãena schvále-
nou zmûnou pro lehk˘ prÛmysl, pak se zde
nemÛÏe postavit v˘robní podnik jiného
charakteru – tedy Ïádné koufiící komíny,

nadmûrná hluãnost ani pra‰né skládky,“
vysvûtluje architekt Sedleck˘. Navíc sta-
vební zákon v prÛbûhu vlastní pfiípravy in-
vestice poskytuje pfiíleÏitost v‰em, koho se
v˘stavba jakkoli dot˘ká, k vyjádfiení sv˘ch
stanovisek nebo pfiipomínek.

Odpovûì na otázku, zda se nakonec
podafií uskuteãnit strategick˘ zámûr mûsta
Ostravy s plnou garancí státu, tedy pfiipra-
vit území lehkého prÛmyslu v ·ilhefiovi-
cích, je stále je‰tû otevfiená. S jistotou v‰ak
mÛÏeme hovofiit o tom, Ïe budoucí prÛ-
myslová zóna o rozloze tfií set hektarÛ má
jako jediná v âR neb˘valou ‰anci na po-
mûrnû rychl˘ pfiíchod rozhodujícího inves-
tora. Kandidáti uÏ stojí za pomysln˘mi
dvefimi. (Maj)
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SdruÏení pro v˘stavbu
nové komunikace

Na loÀské mezinárodní konferenci
Transport poprvé zaznûl nápad vybu-
dovat komunikaci na trase Ostrava –
Opava – Krnov – Bartultovice. V led-
nu leto‰ního roku se pak uskuteãnilo
v Ostravû z podnûtu zástupcÛ Opavy
a Krnova jednání zástupcÛ mûst a ob-
cí Ostravského kraje. DÛvodem byl
zámûr projednat a zahájit pfiípravu
zaloÏení sdruÏení pro v˘stavbu této
komunikace.

„Ta se jistû stane pro Ostravu pfiiroze-
n˘m spojovacím ãlánkem, kter˘ napojí
místní komunikace na tzv. prodlouÏenou
Rudnou smûrem na Opavu. Zámûr za-
padá do koncepãního fie‰ení dopravního
spojení oblasti severní Moravy na dálnici
A4, která je budována v sousedním
Polsku ve smûru v˘chod – západ. Zna-
mená to, Ïe by se podstatnû zkrátila cesta
z na‰eho regionu do DráÏìan a dál do

Berlína,“ fiekl námûstek primátora
Ladislav Stuchlík bezprostfiednû po vyjá-
dfiení souhlasného stanoviska zastupitel-
stva mûsta.

Cílem tohoto sdruÏení, jehoÏ ãleny
jsou vedle Ostravy také napfi. Krnov,
Opava, Brumovice, Velká Polom, ale
i Dopravoprojekt Ostrava a SdruÏení pro
obnovu a rozvoj severní Moravy a Slez-
ska (celkem 22 obcí a mûst), je podle ná-
mûstka primátora postupovat jednotnû
pfii prosazování územních a podnikatel-
sk˘ch zájmÛ. PÛjde nejen o rozsah pfied-
projektové ãinnosti, ale i zabezpeãení fi-
nanãního krytí investice.

Podíl jednotliv˘ch ãlenÛ sdruÏení
bude odvozen od poãtu obyvatel, pro
Ostravu je vyjádfien poãtem obyvatel Ïijí-
cích v Porubû, coÏ je 83 982 osob. V˘‰e
pfiíspûvku tedy ãiní 227 tisíc korun.

(m)

UÏ mûsíc jsou v provozu semafory v Sokolské ulici
Brzdí novû spu‰tûné semafory na

kfiiÏovatce 28. fiíjna – Sokolská ne-
úmûrnû dopravu ãi nikoli? To byla
jedna z ãetn˘ch otázek posledních
dnÛ, na které odpovídali pracovníci
odboru dopravy a komunálních sluÏeb
magistrátu. 

Jeho vedoucí Jifií Tich˘ konstatoval, Ïe
stavba svûtelného signalizaãního zafiízení
na kfiiÏovatkách Sokolská – 28. fiíjna a So-
kolská – Havlíãkovo nábfieÏí byla realizo-
vána v rámci stavby prÛtahu Sokolská po-
dle schválené projektové dokumentace.
Do provozu byla uvedena po kolaudaci
dne 12. bfiezna tohoto roku.

„Poãet projíÏdûjících aut a procházejí-
cích chodcÛ v prostoru kfiiÏovatky vyÏa-
duje fiízení provozu svûteln˘m signali-
zaãním zafiízením. ¤ízením kfiiÏovatky
do‰lo k urãitému omezení komfortu
chodcÛ, ktefií mají na pfiechodech pfied-
nost pfied vozidly. KfiiÏovatku mohli do-
sud pfiecházet prakticky bez omezení,“
pfiipustil Ing. Tich˘ s tím, Ïe „zelená“ pro
chodce je dostateãnû dlouhá a chodci
mohou bezpeãnû pfiejít.

Navíc si je tfieba uvûdomit, Ïe auta –
a zvlá‰tû pak vozidla mûstské hromadné
dopravy – by musela v uÏ tak omezeném
prostoru kfiiÏovatky a pfii velkém pohybu

O tom, Ïe cyklistické trasy a stez-
ky jsou nedílnou souãástí doprav-
ního systému kaÏdého vût‰ího mûs-
ta, dnes jiÏ nikdo nepochybuje. Na
zaãátku kaÏdého roku se v‰ak obje-
vuje témûfi se Ïeleznou pravidelností
otázka, z jak˘ch zdrojÛ vlastnû reali-
zaci cyklostezek hradit. 

Pro ilustraci, statutární mûsto Ostrava
uvolÀuje roãnû ze svého rozpoãtu oko-
lo 12 milionÛ korun. A v leto‰ním roce

se nabízí pfiíleÏitost získat dal‰í finanãní
prostfiedky ze zdrojÛ Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Rada mûsta schvá-
lila seznam stezek, jejichÏ v˘stavba by
mûla b˘t z poÏadovan˘ch penûz spolufi-
nancována. Celková v˘‰e pfiíspûvku ãiní
9 904 000 Kã. Vlastní prostfiedky mûsta
(zhruba 40 procent celkov˘ch nákladÛ)
ve v˘‰i 4 914 000 Kã jsou zaji‰tûny 
v rámci mûstského rozpoãtu. (m)

obvod úsek

Svinov Bílovecká (Porubka – Svinov, nám.)
Martinov 17. listopadu – Pfiední Padûlky
Stará Bûlá Chrobákova – Bûlsk˘ les (Dakota)
Hrabová Bûlská – Domovská
Nová Ves Odra – Západní

Západní – U Bofiíka
Vítkovice TrÏní – 1. máje
Plesná centrum Plesné – PrÛbûÏná
Poruba PrÛbûÏná (L. Podé‰tû – 17. listopadu)

PrÛbûÏná (J. Skupy – Martinovská)
17. listopadu (Hlavní tfi. – Dr. Slabihoudka)

Mûsto Ïádá peníze na cyklostezky
S jízdenkou do tramvaje,
ale dnes uÏ i do vlaku

Mûsíc duben pfiiná‰í cestujícím
hned nûkolik vítan˘ch novinek. Od
1. 4. 2001 totiÏ do‰lo k v˘znamnému
roz‰ífiení sítû Ostravského doprav-
ního integrovaného systému (ODIS),
v rámci kterého je zaji‰Èována den-
nû doprava pro 55 mûst a obcí v Os-
travském kraji.

„Na dlouhodobé ãasové jízdenky lze
dnes tedy cestovat z Ostravy aÏ do
Opavy, a to ze Svinova i z Hluãína, dále
do Dobré u Fr˘dku-Místku pfies Fr˘dek
-Místek, a také do Studénky aÏ na za-
stávku Studénka mûsto,“ fiekl fieditel
spoleãnosti KODIS Ale‰ Stejskal. Uvedl,
Ïe pro drÏitele dlouhodob˘ch ãasov˘ch
jízdenek s pfiedplacen˘mi tarifními zó-
nami ã. 1, 2, 3 nebo 4 ãi jejich kombina-
cemi se nabízí obãanÛm jedineãná

moÏnost pouÏívat k cestování po
Ostravû také Ïeleznici. „V praxi to zna-
mená, Ïe pokud mám pfiedplacenou
zónu ã. 1 a 2, mohu pro cestu z Pfiívozu
do Kunãic pouÏít kromû prostfiedkÛ
mûstské hromadné dopravy také vlak
mezi Ïelezniãními stanicemi Ostrava
hlavní nádraÏí a Ostrava-Kunãice,“ vy-
svûtlil Ing. Stejskal a upozornil, Ïe pro
cestování Ïeleznicí je platná rovnûÏ
ãtyfiiadvacetihodinová jízdenka vydaná
Dopravním podnikem Ostrava (pfied
první jízdou oznaãená v kterémkoli do-
pravním prostfiedku ODIS kromû Ïelez-
nice) nebo âesk˘mi drahami. Jízdenky
krátkodobé a ostatní jízdní v˘hody
ODIS v‰ak na Ïeleznici zatím neplatí.

(M)

Úseky, které mohou na území mûsta Ostravy cestující vyuÏít od 1. 4. 2001:

zóna ã. 1 Ostrava-Svinov – Ostrava hl. nádraÏí – Ostrava stfied
zóna ã. 2 Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunãice – Ostrava-Bartovice

Ostrava stfied – Ostrava-Kunãice
zóna ã. 3 Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Svinov – Polanka nad Odrou
zóna ã. 4 Ostrava-Tfiebovice – Ostrava-Svinov – Polanka nad Odrou

NON STOP INFORMACE

Infoservis Dopravního podniku Ostrava, a. s.

UloÏte si do pamûti svého mobilního telefonu ãíslo

0602 12 10 10

a získáte kdykoli a kdekoli ve‰keré informace o jízdních fiádech a tarifu ODIS.

chodcÛ neustále zastavovat a dávat pfied-
nost. Tím by se sníÏila bezpeãnost i plynu-
lost dopravy v tomto úseku. Podle
J. Tichého je nev˘hodou stávajícího fie‰ení
umístûní zastávky MHD v bezprostfiední
blízkosti kfiiÏovatky, díky ãemuÏ obãas do-
chází k zablokování zastávky stojícími

auty. Ale nepodafiilo se najít vhodnûj‰í fie-
‰ení. „¤ízení kfiiÏovatky je ve zku‰ebním
provozu. Po jeho vyhodnocení bude v pfií-
padû nutnosti provedena úprava fiízení,
a to pfii maximálním zohlednûní chodcÛ,“
dodal na závûr vedoucí odboru dopravy
a komunálních sluÏeb. (m)



âestné uznání patfií rohovému domu
V minulém ãísle Ostravské radnice byla nedopatfiením na ‰esté stranû zvefiejnûna
pod titulkem Pût staveb, které charakterizují rok 2000 fotografie objektu, kter˘ nebyl
do soutûÏe o titul DÛm roku pfiihlá‰en, natoÏ pak vyhodnocen.
Omlouváme se tímto investorovi M. Hel‰t˘novi, autorovi arch. fie‰ení 
Ing. arch. M. S˘korskému a také dodavateli rekonstrukce rohového domu 
Na hradbách spoleãnosti JTA–Holding a ADAPO.
Pfiipomínáme jen, Ïe tento objekt získal v soutûÏi o nejzdafiilej‰í dÛm loÀského roku
jedno z ãestn˘ch uznání, a to za pfiíkladn˘ pfiístup soukromého investora k rozsáhlé
opravû objektu v mûstské památkové zónû bez negativního dopadu na jeho
vyuÏitelnost. (Maj) Foto: archiv
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Pfiijdou francouz‰tí investofii?
V závûru bfiezna se uskuteãnila

v zasedacím sále radnice mûsta Ostra-
vy první informativní schÛzka na
téma Francouzsko-ãeská ekonomic-
ká a obchodní setkání, které se zú-
ãastnilo na padesát podnikatelÛ a sta-
rostÛ mûstsk˘ch obvodÛ.

„V polovinû pfií‰tího mûsíce, pfiesnûji
ve dnech od 16. do 18. kvûtna, se bude
mít pfiíleÏitost setkat v praÏském Kon-
gresovém paláci na ãtyfii sta francouz-
sk˘ch a ãesk˘ch podnikatelÛ, investorÛ
a zástupcÛ mûst a obcí, a to za úãelem
navázání obchodních partnersk˘ch
vztahÛ,“ fiekl bezprostfiednû po skon-
ãení jednání na krátké tiskové besedû
Dominique Mauppin, obchodní a eko-

nomick˘ rada Francouzského velvysla-
nectví v âR.

Jak zdÛraznil, je nezbytné, aby byly
podobné akce do budoucna pfiipravo-
vány spoleãnû se starosty a zástupci jed-
notliv˘ch mûst a obcí. Právû z této strany
totiÏ pfiicházejí v poslední dobû zásadní
ekonomické impulsy. „Musíme jít sku-
teãnû touto cestou a ekonomick˘ poten-
ciál mûst a obcí je‰tû více mobilizovat,
aby nezÛstala jakákoliv obchodní a in-
vestiãní aktivita pouze na bedrech podni-
katelsk˘ch subjektÛ,“ konstatoval D. Mau-
ppin s tím, Ïe blíÏící se setkání je v ob-
lasti bilaterálních vztahÛ jednou z nejv˘-
znamnûj‰ích událostí v leto‰ním roce.

(M)

Podnikání

Staãí pouze osvûdãení 
o rekvalifikaci v oboru

V loÀském roce ve‰el v platnost zá-
kon ã. 356. Jak se shodovali mnozí
Ïivnostníci, pfiíli‰ jim komplikoval
a ztûÏoval situaci ve svûtû podnikání.
Aby ztlumil a do jisté míry i zjemnil
velmi pfiísné podmínky, byl v prÛ-
bûhu nûkolika pfiede‰l˘ch mûsícÛ
hned nûkolikrát novelizován. Zmûny
se t˘kaly zejména Ïivností v oblasti
poskytování a provozování tûlov˘-
chovn˘ch sluÏeb, tetování, masér-
sk˘ch sluÏeb, ale také provozování
solárií, obchodu se zvífiaty urãeného
pro zájmové chovy ãi drezura zvífiat.

„Dosud mûli v‰ichni povinnost pfied-
loÏit doklady o odborné zpÛsobilosti nej-
pozdûji do 1. bfiezna tohoto roku. U jme-
novan˘ch Ïivností se v‰ak termín po-
souvá v rámci zákona ã. 309 aÏ do
1. 4. 2003,“ fiíká Jarmila Weczerková, ve-

doucí Îivnostenského úfiadu Magistrátu
mûsta Ostravy.

Nemûní se ov‰em pouze termíny, ale
podstatnû se zjednodu‰ila i kritéria pro
vydání Ïivnostenského oprávnûní. Podle
J. Weczerkové mohl napfi. provozovat tû-
lov˘chovná zafiízení pouze absolvent vy-
soké nebo vy‰‰í odborné ‰koly tûlov˘-
chovného smûru. Po novele zákona
ã. 309 mÛÏe oprávnûní získat i osoba,
která pfiedloÏí osvûdãení o rekvalifikaci
v oboru. Tetování mohl sice provádût lé-
kafi ãi zdravotnick˘ pracovník, ale sou-
ãasnû musel b˘t vyuãen v oboru kosme-
tiãka. Dnes tedy odpadá poÏadavek vyu-
ãení. Naopak vyuãené kosmetiãce staãí
doloÏit osvûdãení o rekvalifikaci v oboru
ãinností, pfii kter˘ch je poru‰ována integ-
rita lidské kÛÏe (Ïivnost vázaná). (M)

Deset století architektury
Na zaãátku dubna byl zahájen nû-

kolikamûsíãní projekt pod názvem
Deset století architektury, kter˘ po-
trvá do 31. fiíjna 2001 na PraÏském
hradû, v Praze samotné a na dal‰ích
místech âeské republiky. Jak nás in-
formovali pfiímo pracovníci Správy
PraÏského hradu, akce do urãité míry
navazuje na stejnojmenn˘ televizní
seriál, jenÏ od roku 1997 vysílá âeská
televize. Cílem projektu Deset století
architektury je seznámit vefiejnost
s v˘vojem ãeského stavitelského umû-
ní od románského období aÏ po
20. století.

„Statutární mûsto Ostrava, Ostravské
muzeum a mûstsk˘ archiv prezentuje
v rámci tohoto v˘znamného projektu dvû

stavby, a to starou moravskoostravskou
a pfiívozskou radnici,“ fiekla fieditelka ar-
chivu BlaÏena Przybylová. Dodala, Ïe
v budovû Archivu mûsta Ostravy byla za-
hájena 5. dubna v˘stava Camillo Sitte
a Pfiívoz. DoplÀující expozice ve struã-
nosti seznamuje s historií dvou staveb
projektovan˘ch tímto znám˘m vídeÀ-
sk˘m architektem. „Jde o objekt zdej‰í
radnice a kostela. Pro náv‰tûvníky je pfii-
praven ke zhlédnutí rovnûÏ krátk˘ doku-
ment o kostelu Neposkvrnûného poãetí
Panny Marie,“ upfiesnila fieditelka ar-
chivu.

Ostravské muzeum seznamuje Ostra-
vany s historií Staré radnice. Jen pro zají-
mavost – souãástí této expozice je také
model radnice z roku 1925. (m)

Obchodní mise v Ostravû
Ostravu nav‰tívila ve dnech 4.

– 6. dubna 2001 skupina podnikatelÛ
Por˘ní-Falce vedená H. Ch. Arltem,
kter˘ má na ministerstvu hospodáfi-
ství této nûmecké zemû na starosti
kooperaci se zemûmi stfiední Evropy.
Hlavním bodem mise byla koope-
raãní burza, která se konala za úãasti
13 firem z Nûmecka, 29 spoleãností
z na‰eho regionu, 14 podnikÛ ze Slo-
venska a dvou z Polska.

Zástupci Ostravy pfiedstavili moÏnosti
a nabídky mûsta a regionu, podobnû

byla prezentována zemû Por˘ní-Falc.
Poté následovala individuální vzájemná
jednání zúãastnûn˘ch firem a spoleã-
ností. Reakce pfiítomn˘ch vyznûly jedno-
znaãnû pozitivnû. Organizátofii mise, ji-
miÏ jsou zemské ministerstvo hospodáfi-
ství za nûmeckou stranu a mûsto Ostrava
a Regionální hospodáfiská komora na
stranû ãeské, mohou tedy zahájit pfií-
pravy nové mise, která by letos v fiíjnu
mûla pfiivést do regionu dal‰í nûmecké
firmy. (r)
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Nepovolené kácení dfievin i neciteln˘ zásah bude pokutován

Odbor Ïivotního prostfiedí upozorÀuje
Konec bfiezna je z hlediska údrÏby

dfievin oficiálnû povaÏován za konec
období takzvaného vegetaãního kli-
du, coÏ znamená, Ïe od dubna by se
jiÏ nemûly provádût Ïádné zásahy do
dfievin, bez ohledu na dÛvody.

V jarním období dochází k intenziv-
nímu proudûní mízy, a jakékoliv po‰ko-
zení dfievin se z tohoto dÛvodu obtíÏnû
hojí a ãerstvé fiezné rány jsou vstupní
branou zejména pro spory dfievokazn˘ch
hub. Infekce dfievin, mnohdy oslaben˘ch
‰patn˘mi podmínkami stanovi‰tû, je pak
ãastou pfiíãinou rychlého zhor‰ování
zdravotního stavu a v˘razného zkrácení
vûku dfievin. Neodbornû proveden˘ ne-
bo nadmûrn˘ ofiez je klasifikován jako
po‰kození dfievin, za kter˘ mÛÏe b˘t ulo-
Ïena sankce.

Pokud se jedná o kácení dfievin, lze je
v˘jimeãnû provádût i v období vegetace,
av‰ak tato skuteãnost musí b˘t fiádnû
zdÛvodnûna. Zpravidla se jedná o pfií-
pady, kdy potfieba kácení nebyla dfiíve
známa nebo nemohla b˘t pfiedvídána
a odkladem by mohlo dojít k ohroÏení
bezpeãnosti nebo majetku, pfiípadnû
vzniku dal‰ích ‰kod (napfiíklad zastavení
stavby).

Dfieviny jsou souãástí pozemku, tu-

obvod jejich kmene ve v˘‰i 130 cm nad
zemí nepfiesáhne 80 cm. Povolení není
rovnûÏ nutné pro kácení dfievin pfii v˘-
konu oprávnûní podle zvlá‰tních pfied-
pisÛ, je-li jejich stavem bezprostfiednû
ohroÏen Ïivot ãi zdraví, nebo hrozí-li
‰koda znaãného rozsahu.

Za nepovolené kácení dfievin mÛÏe
b˘t uloÏena pokuta, fyzické osobû – ob-
ãanovi aÏ do v˘‰e 50 000 Kã, právnické
osobû a podnikateli aÏ do v˘‰e 1 000 000
korun.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe likvidací
dfievin je zpÛsobována ekologická újma,
pamatuje zákon na její kompenzaci insti-
tutem takzvan˘ch náhradních v˘sadeb,
coÏ v praxi znamená, Ïe pfiíslu‰n˘
správní úfiad rozhodnutím o povolení ká-
cení dfievin uloÏí zároveÀ povinnost vy-
sadit nové dfieviny, a tak alespoÀ zãásti
kompenzovat vzniklou újmu. Adresát
rozhodnutí je povinen splnûní uloÏené
povinnosti správnímu úfiadu ve stano-
vené lhÛtû oznámit a patfiiãnû doloÏit.
Plnûní podmínek správních rozhodnutí
je samozfiejmû pravidelnû kontrolováno.

V této souvislosti odbor Ïivotního
prostfiedí upozorÀuje, Ïe leto‰ní kon-
trola jiÏ byla zahájena a za nesplnûní
uloÏené povinnosti mÛÏe b˘t povinné
osobû uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 500 ti-
síc korun.

Ing. Bc. Milan Fencl,
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí

díÏ je vlastník pozemku odpovûdn˘ i za
provádûní jejich fiádné, vãasné a hlavnû
odborné údrÏby. V této souvislosti je
nutno upozornit zejména obãany, ná-
jemce ãi vlastníky bytÛ v sídli‰tích, Ïe
takzvaná vefiejná zeleÀ se nachází ve
vût‰inû pfiípadÛ na pozemcích mûsta
svûfien˘ch mûstsk˘m obvodÛm, a ob-
ãané tudíÏ nemají Ïádné oprávnûní ja-
k˘mkoliv zpÛsobem zasahovat do ve-
fiejné zelenû.

Kácení dfievin je moÏné pouze na zá-
kladû povolení pfiíslu‰ného správního
úfiadu. Tím je v pfiípadû okrasn˘ch dfie-
vin pro celé správní území statutárního
mûsta Ostravy odbor Ïivotního pro-
stfiedí magistrátu, v pfiípadû ovocn˘ch
dfievin úfiad pfiíslu‰ného mûstského ob-
vodu. V˘jimka z tohoto pravidla platí
pro fyzické osoby, které mohou na
vlastních pozemcích bez povolení vyká-
cet dfieviny (okrasné i ovocné), pokud

Svátek nejen ekologÛ
Oslavy Dne zemû v Ostravû se uÏ

tradiãnû staly svátkem nejen ekolo-
gick˘m, pfiedev‰ím mladí lidé mají
moÏnost seznámit se s alternati-
vami ochrany pfiírody, poznat
zdej‰í ekologické aktivisty, ujasnit
si svÛj vztah k pfiírodnímu bohatství
planety.

PfiestoÏe je Den zemû oficiálnû stano-
ven na 22. dubna, jeho oslava v Ostravû
na Masarykovû námûstí zaãíná uÏ
19. dubna od 9 hodin, pfiiãemÏ dopro-
vodné akce mÛÏete nav‰tívit v nejrÛznûj-
‰ích ãástech mûsta aÏ do poãátku kvûtna.
Na námûstí bude k vidûní v˘stava s ná-
zvem Îivá voda Ïivé fieky, biostánek
s ochutnávkou biopotravin a veãer od 20
hodin mohou zájemci nav‰tívit rockov˘
koncert v klubu Tanãírna. Tyto akce za-
ji‰Èují Dûti Zemû Ostrava. Hnutí Bron-
tosaurus bude poskytovat informace
o Ïivotním prostfiedí a moÏnostech, jak
pomoci v Brontosaufií informaãní jes-

kyni, která také vyroste na Masarykovû
námûstí, slibuje v˘tvarné hrátky, Zelen˘
happening i akci Strom, která má nad-
chnout náv‰tûvníky k v˘sadbû stromkÛ.
Dal‰í pestrou paletu informací a nápadÛ
pfiipravili ãlenové obãanského sdruÏení
Vita i Zeleného bodu Ostrava. Celkem se
na pfiípravû oslav letos podílelo více neÏ
tfiicet organizací a ‰kol. Statutární mûsto
Ostrava pfiispûlo z Ekologického fondu
ãástkou pfiesahující 140 000 korun.

A je‰tû krátk˘ pohled do historie. Den
Zemû jako první zorganizovali ameriãtí
studenti 22. dubna 1970, aby prosadili
pfiijetí nov˘ch ekologick˘ch zákonÛ
a zv˘‰ení státního rozpoãtu na ochranu
Ïivotního prostfiedí. Akce Earth Day se
tehdy zúãastnilo 20 milionÛ obãanÛ USA.
V roce 1991 se ke 130 zemím v‰ech kon-
tinentÛ, oslavujícím kaÏdoroãnû svátek
Modré planety, pfiipojila i na‰e republika.

(‰)

Kde „bydlí“ Zelen˘ bod?
Ekologické informaãní centrum Ze-

len˘ bod se pfiestûhovalo. Nyní jeho
pracovníky mÛÏete najít na tfiídû
28. fiíjna, ve tfietím patfie vedle knihov-
ny u S˘korova mostu. Pfii pfiíleÏitosti
otevfiení nové kanceláfie pofiádá Zelen˘
bod 19. dubna od 10 do 18 hodin Den
otevfien˘ch dvefií, pfiiãemÏ program

„kolaudace“ je jistû lákav˘. Pfiipravena
je vernisáÏ v˘stavy v˘tvarn˘ch prací os-
travsk˘ch ‰kolákÛ na téma Mûsto, ve
kterém Ïiji, po cel˘ den si budou dûti
i dospûlí hrát a soutûÏit, ale náv‰tûvníci
se mohou podívat i na videosnímky
s ekologickou tématikou.

(‰)

Ohlednutí za Ozvûnami Ekofilmu
Film Îivot za královnu byl patrnû

nejvût‰ím hitem pfiehlídky ocenû-
n˘ch snímkÛ 26. roãníku mezinárod-
ního festivalu filmÛ a videopofiadÛ
o Ïivotním prostfiedí Ozvûny Ekofil-
mu, kter˘ se v bfieznu uskuteãnil v Os-
travû.

Jak nám potvrdila hlavní organizá-
torka Mí‰a Huãíková ze Zeleného bodu
Ostrava, díky finanãní podpofie mûsta
mohli zájemci o ekologii, Ïáci a studenti
‰kol vidût videosnímky mapující stav pfií-

rody kolem nás, besedovat na dané téma
s v˘znamn˘mi odborníky a setkat se
i s písniãkáfiem, cestovatelem a spisova-
telem Janem Burianem. Této nabídky
ekologick˘ch aktivistÛ ze Zeleného bodu
letos vyuÏily desítky mlad˘ch lidí.

Svûdãí to mimo jiné o tom, Ïe Ozvûny
Ekofilmu se do mûsta nevrátily jako no-
stalgická vzpomínka na oblíben˘ festival
let minul˘ch, ale spí‰ jako aktuální re-
akce na stav pfiírody kolem nás.

(‰)



Janáãkova filharmonie Ostrava. Foto: archiv
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JanáãkÛv máj vstupuje do nového ãtvrtstoletí 
Ostrava se za posledních jedenáct

let zmûnila z v˘raznû prÛmyslového
centra v metropoli kultury, sportu
i mezinárodních setkání v mnoha
oborech. I kdyÏ – kultura tu ani pfied-
tím nebyla popelkou. âtvrt století má
za sebou historie psaná koncerty me-
zinárodního hudebního festivalu Ja-
náãkÛv máj, kter˘ letos na zaãátku
století i tisíciletí vlastnû vstupuje do
svého nového ãtvrtstoletí – letos
v kvûtnu zaãne uÏ 26. roãník tohoto
festivalu. Kolik pozoruhodn˘ch
umûlcÛ a tûles se tu pfiedstavilo Os-
travanÛm i cizím náv‰tûvníkÛm! 

Îijeme v‰ak budoucností, a tak se na
leto‰ní  festival a jeho náplÀ zeptáme
pfiímo fieditele pofiádající agentury ARS
koncert Jaromíra JavÛrka.

„Nov˘ roãník je zamûfien témûfi v˘-
luãnû na hudbu instrumentální, a tak by
moÏná mûl mít v podtitulu ,pocta instru-
mentální hudbû‘. Mezi nástroji jsou zv˘-
raznûny dechové, které byly v posled-
ních letech ponûkud opomíjeny.“

Jak˘ podíl, dá-li se to tak fiíci, tvofií
skladby na‰ich autorÛ a kolik zahraniã-
ních autorÛ pfiedstavíte?

„âeská hudba je ponûkud zv˘raznûna,
a to v konfrontaci s hudbou dal‰ích ná-
rodních kultur – nûmeckou, dánskou,
polskou… Také program závûreãného
koncertu je po letech vûnován ãeskému
dílu – Svatebním ko‰ilím A. Dvofiáka, ji-
nak velmi sporadicky uvádûnému. âeská
soudobá hudba je logicky vãlenûna do
jednotliv˘ch programÛ a nevytváfií tak
,rezervaci‘ ãi cosi v˘jimeãného, s niãím
nesluãitelného – v˘jimkou je tradiãní ma-
tiné skladatelské soutûÏe Generace, která

patfií k jiÏ neodmysliteln˘m tradicím Ja-
náãkova máje.“

Nahlédnutím do programu lze zjistit,
Ïe jste letos sáhli k novému netradiãnímu
místu konání koncertÛ – je jím Hornické
muzeum v Ostravû-Petfikovicích. Jaké
hudbû bude dûlat prostfiedí?

„Netradiãní festivalov˘ víkend zaãne
koncertním jazzov˘m veãerem v pátek
8. ãervna a pfies sobotní koncert populár-
ního Jarka Nohavici ,Zapomenutá Os-
trava‘ skonãí v nedûli opût jakousi kon-
frontací vûãného tématu âtvera roãních
dob – Vivaldiho a Piazzolly. Snad se tû-

mito koncerty podafií oznámit i nekon-
certnímu a netradiãnímu publiku, Ïe
v Ostravû je mezinárodní hudební festi-
val… Nicménû – prÛmyslová hala Hor-
nického muzea je z hlediska konání rÛz-
n˘ch vystoupení i setkání velmi neotfielé
a zajímavé prostfiedí, v zahraniãí se v po-
dobn˘ch prostorách konají podobné
akce bûÏnû. Z pfiedbûÏného prÛzkumu
víme, Ïe o koncerty je zájem.“

Je je‰tû cokoli jiného, co zpestfií leto‰ní
roãník Janáãkova festivalu?

„Urãitû stojí za pozornost dal‰í téma –
hudba a slovo. Bude mu vûnován veãer

ãeského melodramu, kdy se ve skladbách
J. B. Foerstera, O. Jeremiá‰e,  ale i mla-
d˘ch ostravsk˘ch autorek S. Smejkalové
a I. Schurmannové pfiedstaví mimo jiné
Marie Viková a Josef Vinkláfi. Toto téma
bude také tûÏi‰tûm koncertu 1. ãervna,
kdy se spojí ãlenové Ostravského centra
nové hudby a newyorského souboru
S. E. M. s dirigentem Petrem Kotíkem
s hlasy Jana Tfiísky a Jana Fi‰ara v Kotí-
kovû skladbû Dopisy Olze na texty
V. Havla. Pfiíznivci melodramatu si tuto je-
dineãnou pfiíleÏitost urãitû nedají ujít.“

(k)

Vstupenky na festivalové koncerty
si lze objednat do 23. dubna 2001 

✓ v pfiedprodejní pokladnû Národního divadla moravsko-
slezského na tfi. âs. legií 14, Ostrava 1, tel. 069/611 48 40 
(Po 13.00 – 17.00 hod., Út – Pá 9.00 – 13.00 hod., 
13.30 – 17.00 hod., So 9.00 – 12.00 hod.)

✓ v Mûstském informaãním centru Ostrava, NádraÏní 7,
Ostrava 1, tel. 069/612 39 13 (Po – Pá 8.00 – 18.00 hod., 
So 9.00 – 14.00 hod.)

✓ v pokladnû Domu kultury Vítkovice, 28. fiíjna 124, Ostrava
1, tel. 069/26 26 69 (Po a St 13.00 – 17.00 hod.)

Pfiedprodej vstupenek bude zahájen 2. kvûtna 2001 
v pfiedprodejní pokladnû NDM a v Mûstském informaãním
centru. Pfied zaãátkem koncertÛ budou zbylé vstupenky 

v prodeji v místû konání festivalov˘ch akcí. 
DrÏitelÛm prÛkazÛ TP a ZTP se poskytuje 50 % sleva.



Dirigent Christian Arming.

Houslista Pavel ·porcl.        Fota: archiv
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JanáãkÛv máj
XXVI. roãník mezinárodního hudebního festivalu

Ostrava 28. 5. – 15. 6. 2001

28. kvûtna – 19.30 hod.
Velk˘ sál DK Vítkovice
Janáãek: Sinfonietta 
Rachmaninov: Koncert pro klavír 

a orchestr ã. 3
Strauss: Tak pravil Zarathustra
Hosté: Garrick Ohlsson – klavír, 

Libor Pe‰ek – dirigent, 
Symfonick˘ orchestr FOK

Vstupné: 200, 160 a 120 Kã

29. kvûtna – 19.30 hod.
Janáãkova konzervatofi
Mozart: Symfonie A dur, K 201
Haydn: Koncert pro violoncello C dur
Schubert: Pût menuetÛ a ‰est trií
Haydn: Symfonie fis moll, ã. 48 

„Na odchodnou“
Úãinkují: Jan Vogler – vioncello, 

Dresdner Kapellsolisten, 
Helmut Branny – umûleck˘
vedoucí

Vstupné: 100 Kã *

30. kvûtna – 19.30 hod.
Janáãkova konzervatofi 
Ve spolupráci s Rakousk˘m kulturním 
institutem v Praze
Beethoven: Fantazie, op. 77
Webern: Variace, op. 27
Strauss: Pût klavírních kusÛ, op. 3
Brahms: Tfii intermezza, op. 117
Beethoven: 15 variací s fugou, op. 35
Úãinkují: Gottlieb Wallisch – klavír 
Vstupné: 80 Kã *

31. kvûtna – 19.30 hod. 
Velk˘ sál DK Vítkovice
Hindemith: Symfonické metamorfózy
Takemitsu: Riverrun
Varése: Ameriques
Úãinkují: Igor Arda‰ev – klavír, 

Christian Arming – dirigent,
Janáãkova filharmonie Ostrava

Vstupné: 120, 80 a 50 Kã

1. ãervna – 19.30 hod. 
Janáãkova konzervatofi

Cage: Ryoanji
Kotík: Dopisy Olze
Úãinkují: Jan Tfiíska, Jan Fi‰ar 

– mluvené slovo,
Komorní soubor Ostravského
centra nové hudby, 
S. E. M. Ensemble New York, 
Petr Kotík – dirigent

Vstupné: 100 Kã *

2. ãervna – 10.00 hod. 
Janáãkova konzervatofi
matiné skladatelské soutûÏe Generace
Vstupné: 40 Kã

2. ãervna – 18.00 hod. 
Zámek v Ostravû-Porubû
Linek: Korunovaãní fanfáry
Otto: PraÏské renesanãní tance r. 1611
Schein: Intrada-Gagliarda-Gagliarda-

Intrada
Praetorius: Terpsichore (suita)
Dvofiák: Humoreska
Joplin: The Entertainer
Bernstein: West Side Story (v˘bûr)
Gershwin: Porgy a Bess – suita
Moriccone: filmová hudba
Anonymus: Ragtime
Úãinkují:  âeské filharmonické Ïestû
Vstupné: 100 Kã *

3. ãervna – 17.00 hod. 
Slezskoostravská radnice
Ve spolupráci s Polsk˘m kulturním insti-
tutem v Praze a Generálním konzulátem
Polské republiky v Ostravû
Szymanowski: Smyãcov˘ kvartet ã. 2
Smetana: Smyãcov˘ kvartet ã. 1 e moll 

„Z mého Ïivota“
Mozart: Kvintet A dur pro klarinet 

a smyãcové kvarteto, K 581
Úãinkují: Petr Bohu‰ – klarinet, 

Kvartet  Radomiensis
Vstupné: 80 Kã *

4. ãervna – 19.30 hod.
Janáãkova konzervatofi
Mozart: Smyãcov˘ kvartet G dur, K 387
Hoffmann: Kvintet Es dur pro harfu

a smyãce
Janáãek: Smyãcov˘ kvartet ã. 2 

„Listy dÛvûrné“
Úãinkují: Katefiina Englichová – harfa,

Kubínovo kvarteto
Vstupné: 80 Kã *

5. ãervna – 19.30 hod. 
Velk˘ sál DK Vítkovice
Janáãek: Suita ã. 3 pro orchestr
Rheinberger: Koncert pro varhany 

a orchestr ã. 2
Mendelssohn: Koncert pro trubku 

a orchestr d moll
Mozart: Symfonie g moll, K 183
Úãinkují: Sergej Nakarjakov – trubka,

Maurice Clement – varhany, 

Petr Vronsk˘ – dirigent, 
âeská komorní filharmonie

Vstupné: 120 Kã *

6. ãervna – 19.30 hod. 
Janáãkova konzervatofi
Janáãek: Idyla pro smyãce
MartinÛ: Koncert pro klavírní trio

a smyãce
Dvofiák: Serenáda E dur, op. 22
Úãinkují: Klavírní trio Artemis, 

JanáãkÛv komorní orchestr, 
Z. Dejmek – umûleck˘ vedoucí

Vstupné: 100 Kã *

7. ãervna – 19.30 hod.
Janáãkova konzervatofi
Ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Dánského království v Praze
Buck: Fiori di Ghiaccio
Norgaard: Hedda Gabler
Bentzon: Variazioni Interrotti
Debussy: Preludia
MartinÛ: KuchyÀská revue
Úãinkují: Danish Chamber Players
Vstupné: 100 Kã *

8. ãervna – 19.00 hod. 
Hornické muzeum pod Landekem
Jazzové evergreeny
Úãinkují: Jifií Urbánek Big Band, 

Dana Vrchovská – zpûv, 
Karel RÛÏiãka – klavír

Vstupné: 120 Kã *

9. ãervna – 17.00 hod. 
Hornické muzeum pod Landekem
Zapomenutá Ostrava – písnû a ‰ansony
staré Ostravy
Úãinkují: Jarek Nohavica a Ostravsk˘

‰raml
Vstupné: 120 Kã *

10. ãervna – 17.00 hod. 
Hornické muzeum pod Landekem
Konfrontace aneb Jak se vám líbí
Vivaldi: âtvero roãních dob
Piazolla: âtvero roãních dob
Úãinkují: Pavel ·porcl – housle, 

Jazzov˘ soubor M. Svobody, 
Camerata Janáãek

Vstupné: 120 Kã *

11. ãervna – 19.30 hod.
Evangelick˘ kostel
Pärt: Janovy pa‰ije
Úãinkují: Gustáv Beláãek – JeÏí‰, 

Piotr Kusiewicz – Pilát, 
Noemi Kischová, 
Petra Noskaiová, 
Richard Sporka, 
Stanislav BeÀaãka, 
Camerata Bratislava, 
Jan Rozehnal – dirigent

Vstupné: 100 Kã *

12. ãervna – 19.30 hod.
Velk˘ sál DK Vítkovice
Respighi: Botticelliovsk˘ triptych
Rodrigo: Concierto de Aranjuez
Mendelssohn: Symfonie ã. 5 D dur, 

op. 107 „Reformaãní“
Úãinkují: Lubomír Brabec – kytara, 

Charles Olivieri Munroe – diri-
gent, PraÏská komorní filhar-
monie

Vstupné: 120 Kã *

13. ãervna – 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Vítkovice
Sperger: Symfonie F dur  „Na uvítanou“
Mendelssohn: Koncert pro housle 

a orchestr e moll, op. 64
Beethoven: Symfonie ã. 1 C dur, op. 21
Úãinkují: Ayako Yonetani – housle,

Günther Theuring – dirigent, 
Slovak Sinfonietta Îilina

Vstupné: 100 Kã *

14. ãervna – 19.30 hod.
Janáãkova konzervatofi
Veãer ãesk˘ch melodramat
Jeremiá‰: Romance o Karlu IV.
Foerster: Z tfiicetileté války
Matys: Lyrické melodramy
Smejkalová: Uprchlé fresky
Schurmannová: Îeny
Úãinkují: Jana Zajacová, 

Alena Sasínová-Polarczyk, 
Marie Viková, 
Josef Vinkláfi, 
Petr Houska – recitace

Vstupné: 100 Kã *

15. ãervna – 19.30 hod.
Velk˘ sál DK Vítkovice
Dvofiák: Svatební ko‰ile
Úãinkují: Lívia Ághová – soprán, 

Miroslav Dvorsk˘ – tenor, 
Roman Janál – baryton, 
PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor,
Jaroslav Brych – sbormistr,
Janáãkova filharmonie Ostrava,
Ondrej Lenárd – dirigent

Vstupné: 200, 160 a 120 Kã

* dÛchodci a studenti – sleva 50 %
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Úfiad práce v Ostravû

Do loÀského roku zpracovávaly
jednotlivé úfiady práce âeské repub-
liky anal˘zy pfiedchozího v˘voje
trhu práce s prognózou na dal‰í ob-
dobí pouze samostatnû v rámci své
okresní pÛsobnosti. V souvislosti
s vytvofiením vy‰‰ích územnû správ-
ních celkÛ vznikl z iniciativy úfiadÛ
práce Ostravského kraje návrh
komplexní osnovy anal˘zy stavu
a v˘voje trhu práce na úrovni kraje,
kter˘ Správa sluÏeb zamûstnanosti
Ministerstva práce a sociálních vûcí
âR pfiijala jako jednotn˘ celorepub-
likovû platn˘ metodick˘ návod pro
budoucí „krajské anal˘zy“.

Z podkladov˘ch materiálÛ úfiadÛ prá-
ce v Bruntále, Fr˘dku-Místku, Karviné,
Novém Jiãínû, Opavû a Ostravû byl le-
tos poãátkem bfiezna poprvé zpracován
komplexní materiál „Anal˘za stavu a v˘-
voje trhu práce v Ostravském kraji v ro-
ce 2000 a pfiedpokládan˘ v˘voj v roce
2001“. S jeho základními nejdÛleÏitûj-
‰ími v˘sledky a poznatky nyní ãtenáfie
Ostravské radnice seznámíme.

Zamûstnanost
V prÛbûhu roku 2000 se zamûstna-

nost u zamûstnavatelÛ Ostravského
kraje v souladu s pfiedpoklady opût sní-
Ïila, a to o 2,1 %. Tempo jejího poklesu
se v‰ak zejména oproti pfiedchozím
tfiem rokÛm, kdy u firem v kraji celkovû
ubylo 76 076 osob, znaãnû zmírnilo.

Zamûstnavatelé Ostravského kraje
v‰ech velikostních kategorií zamûstnávali
k 31. 12. 2000 celkem 434 458 osob, coÏ
je o 9 460 ménû neÏ pfied rokem. Tento
pokles v˘hradnû ovlivnilo sníÏení perso-
nálních stavÛ u firem se stavem nad 25
zamûstnancÛ (– 10 579 osob). Naopak
u drobn˘ch a stfiedních podnikÛ se za-
mûstnanost zv˘‰ila o 1 119 osob. V mezi-
roãním srovnání stoupl také poãet osob
samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch (+ 2 907),
takÏe koncem minulého roku aktivnû
podnikalo celkem 86 979 obãanÛ. Tento
stav zahrnuje i zamûstnance firem, ktefií
kromû hlavního pracovního pomûru zá-
roveÀ vykonávají také samostatnou v˘-
dûleãnou ãinnost a jsou podnikateli.

Poãet zamûstnavatelsk˘ch subjektÛ
pÛsobících na trhu práce Ostravského
kraje vzrostl za dvanáct mûsícÛ uplynu-
lého roku o 303, a to na 24 538.

Zájem zamûstnavatelÛ o nové pra-
covní síly v prvních ãtyfiech mûsících
roku 2000 celkovû vût‰inou stagnoval
nebo rostl jen mírnû. PfiestoÏe se od kvût-
na situace zaãala ponûkud zlep‰ovat,
vznikaly nové pracovní pfiíleÏitosti v Os-

Trh práce v Ostravském kraji
travském kraji pouze sporadicky a v na-
prosto nedostaãujícím mnoÏství. PrÛmûr-
n˘ mûsíãní stav disponibilních voln˘ch
pracovních míst (dále VPM) – 2 736 – byl
sice v roce 2000 ve srovnání s pfiedcháze-
jícím rokem o 740 vy‰‰í, práce se ale v na-
‰em kraji hledá stále velice obtíÏnû. Na
celorepublikové poptávce po pracovních
silách se zamûstnavatelé na‰eho kraje po-
díleli ke konci prosince 2000 jen 5,7 %.
Na jedno VPM pfiipadalo v âeské repub-
lice v závûru minulého roku v prÛmûru
8,8 uchazeãÛ, v na‰em kraji to bylo 31,8
osob – nejvíce v okresech Karviná (56,6 –
nejhor‰í pomûr v republice) a Bruntál
(42,2), nejménû v okrese Opava (22,7).

Nezamûstnanost
I kdyÏ v˘voj základních sledovan˘ch

ukazatelÛ evidované nezamûstnanosti
nebyl vloni jiÏ tak nepfiízniv˘ jako pfie-
dev‰ím v letech 1998 – 1999, patfií vût-
‰ina okresÛ na‰eho kraje neustále
v rámci republiky k oblastem nejvíce po-
stiÏen˘m nezamûstnaností. Míra registro-
vané nezamûstnanosti v kraji dlouho-
dobû znaãnû pfievy‰uje celorepublikov˘
prÛmûr a její úroveÀ je témûfi stabilnû
o více neÏ polovinu vy‰‰í. Koncem pro-
since 2000 ãinila prÛmûrná míra neza-
mûstnanosti v âR 8,8 %, v Ostravském
kraji se v‰ak vy‰plhala na 15,1 %.

V pomyslném „Ïebfiíãku“ v˘‰e míry ne-
zamûstnanosti 77 úfiadÛ práce âR se v zá-
vûru uplynulého roku umístily v‰echny
okresy na‰eho kraje v jeho první tfietinû
a pohybovaly se mezi 2. pfiíãkou (Karviná)
aÏ 22. pozicí (Opava). âtrnáctiprocentní
a vût‰í míru nezamûstnanosti zaznamenaly
okresy Karviná (18,0 %), Bruntál (17,2 %),
Ostrava (16,6 %) a Fr˘dek-Místek (14,1 %).

Celkov˘ poãet evidovan˘ch uchazeãÛ
o zamûstnání v prÛbûhu roku 2000
v rámci celé âR klesl o 30 254, v Ostrav-
ském kraji se naopak zv˘‰il o 923, a to
na 94 609. Na tomto nárÛstu se podílely
okresy Karviná (+ 1 081), Ostrava (+ 879)
a Bruntál (+ 225), v ostatních okresech
kraje do‰lo k poklesu. Ostravsk˘ a kar-
vinsk˘ okres se od poãátku vzniku ães-
k˘ch úfiadÛ práce stfiídaly v rámci celé
republiky v poãtu evidovan˘ch ucha-
zeãÛ na 1. a 2. místû; od posledního
ãtvrtletí 1998 zaujímá nejvy‰‰í pozici

Ostrava. JestliÏe se obãané na‰eho kraje
loni v prosinci podíleli na celkovém
stavu obyvatel âR 12,5 %, v nezamûstna-
nosti byli zastoupeni 20,7 %.

LoÀsk˘ v˘voj poãtu evidovan˘ch
uchazeãÛ o zamûstnání, voln˘ch pracov-
ních míst a míry nezamûstnanosti v Os-
travském kraji dokumentuje tabulka.

Trh práce Ostravského kraje je dlou-
hodobû charakteristick˘ obrovsk˘m to-
kem evidované nezamûstnanosti. V prÛ-
bûhu roku 2000 se zde do evidence
úfiadÛ práce pfiihlásilo celkem 100 698
uchazeãÛ o zamûstnání, coÏ pfiedstavo-
valo 15,1 % v‰ech osob, které se novû
zaregistrovaly v celé âR. Vyfiazeno bylo
99 775 uchazeãÛ o zamûstnání, z nichÏ
70 181 (70,3 %) nalezlo uplatnûní na
trhu práce.

Aktivní politika zamûstnanosti
Pfii zabezpeãování státní politiky za-

mûstnanosti zaujímají v ãinnosti úfiadÛ
práce stále v˘znamnûj‰í místo nástroje
aktivní politiky zamûstnanosti (dále
APZ), které rok od roku vyuÏíváme ve
stále vût‰í mífie. V roce 2000 jsme jejich
maximálním uplatÀováním v na‰em
kraji v˘raznû pfiispûli k pfiibrzdûní rÛstu
evidované nezamûstnanosti.

Za dvanáct mûsícÛ loÀského roku
vytvofiili zamûstnavatelé a b˘valí ucha-
zeãi o zamûstnání s finanãní pomocí
úfiadÛ práce Ostravského kraje celkem
11 814 nov˘ch pracovních míst (témûfi
jednu pûtinu z celé âR), coÏ je o 4 068
(+ 52,5 %) více neÏ v roce 1999.

Na APZ jsme vynaloÏili celkovou
ãástku 537 892 tis. Kã a objem tûchto ná-
kladÛ se v na‰em kraji meziroãnû zv˘‰il
o 243 825 tis. Kã (+ 82,9 %). Na hmotné
zabezpeãení uchazeãÛ pfied nástupem
do zamûstnání, tj. na pasivní politiku za-
mûstnanosti, jsme vyplatili celkem
933 262 tis. Kã. Celkové náklady státu na
politiku zamûstnanosti v Ostravském
kraji v loÀském roce tudíÏ ãinily
1 471 154 tis. Kã. Domníváme se, Ïe tyto
údaje nepotfiebují dal‰í komentáfi.

Prioritní a stále vût‰í pozornost vûnu-
jeme rovnûÏ rekvalifikaãní ãinnosti. Do
rekvalifikaãních kurzÛ zafiadily v roce
2000 úfiady práce Ostravského kraje cel-
kem 9 141 uchazeãÛ o zamûstnání, coÏ
je o 3 686 (+ 67,6 %) více neÏ v pfied-
chozím roce. Mimo rekvalifikace evido-
van˘ch nezamûstnan˘ch osob se

v‰echny úfiady práce na‰eho kraje fi-
nanãnû podílejí i na rekvalifikacích za-
mûstnancÛ. Tato forma je velmi efek-
tivní, pÛsobí jako prevence nezamûst-
nanosti a zvy‰uje pracovní flexibilitu za-
mûstnancÛ. Rekvalifikace sv˘ch zamûst-
nancÛ s finanãní pomocí úfiadÛ práce
Ostravského kraje realizovalo loni 72
podnikÛ (meziroãní nárÛst o 33 firem)
a t˘kaly se 287 jejich pracovníkÛ.

Prognóza v˘voje trhu práce
v roce 2001

Souãasn˘ stav na trhu práce v Ostrav-
ském kraji je nadále velice váÏn˘, nemûl
by se ale jiÏ zhor‰ovat a prognóza dal-
‰ího v˘voje nezamûstnanosti je po dlou-
hé dobû pfiíznivûj‰í.

Ekonomick˘ vzestup, i kdyÏ stále
v men‰ím rozsahu neÏ v jin˘ch oblastech
zemû, by se mûl letos zaãít v˘raznûji pro-
jevovat také v Ostravském kraji a pfiíznivû
ovlivÀovat v˘voj zamûstnanosti a ná-
slednû i evidované nezamûstnanosti. Na
základû prÛbûÏnû provádûného monito-
ringu rozhodujících zamûstnavatelÛ, ktefií
signalizují men‰í pokles sv˘ch personál-
ních stavÛ neÏ v pfiedchozích letech,
s ohledem na zlep‰ující se trend v drob-
ném a stfiedním podnikání a za pfiedpo-
kladu pfiíchodu nov˘ch investorÛ oãeká-
váme, Ïe i pfies probíhající urychlenou re-
strukturalizaci hutnictví by se nezamûst-
nanost nemûla jiÏ v˘raznûji zvy‰ovat,
spí‰e dojde k jejímu mírnému poklesu.

Míra nezamûstnanosti se bude kon-
cem prvního pololetí 2001 v Ostravském
kraji zfiejmû pohybovat:

✓ mezi 14,5 % pfii optimistiãtûj‰ím v˘-
voji,

✓ aÏ 15,4 % pfii pesimistiãtûj‰í variantû.
To pfiedstavuje 90 700 aÏ 96 100 lidí

hledajících zamûstnání. Zánik sezonních
pracovních pfiíleÏitostí a vût‰í poãet „ãer-
stv˘ch“ absolventÛ ‰kol a uãili‰È neÏ
vloni by i pfii lep‰ím v˘voji na trhu práce
mohl v závûru roku stav uchazeãÛ o za-
mûstnání oproti pololetí mírnû zv˘‰it, 
a to na 93 500, coÏ je ale v meziroãním
srovnání cca o 1 100 osob ménû. Pokud
v‰ak bude v˘voj na trhu práce oproti
souãasn˘m pfiedpokladÛm hor‰í, mohl
by poãet nezamûstnan˘ch obãanÛ na-
‰eho kraje pfiekroãit hranici 99 000.

Z prognózy v˘voje nezamûstnanosti
v‰ak úfiady práce Ostravského kraje po-
vaÏují za reálnûj‰í její optimistiãtûj‰í va-
riantu.

Komplexní „Krajskou anal˘zu za rok
2000“ mohou zájemci nalézt na interne-
tov˘ch stránkách Úfiadu práce v Ostravû
– adresa: http://ot.uradprace.cz/ – od-
kaz Trh práce v Ostravském kraji.

Mgr. Jifií Zaorálek,
Úfiad práce v Ostravû

ukazatel stav k 12/2000 – 12/1999
(celkov˘ poãet) 12/1999 12/2000 absolutnû %

evidovaní uchazeãi o zamûstnání 93 686 94 609 + 923 + 1,0
z toho – absolventi ‰kol, uãili‰È a mladiství 14 000 12 593 – 1 407 – 10,1

– obãané se zmûnûnou pracovní schopností 11 058 11 449 + 391 + 3,5
volná pracovní místa 1 700 2 973 + 1 273 + 74,9
uchazeãi pfiipadající na 1 volné pracovní místo 55,1 31,8 – 23,3 – 42,3
míra nezamûstnanosti v % 14,9 15,1 – –
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Îádat, nebo nabízet?
V souvislosti s reformou vefiejné

správy do‰lo k urãit˘m zmûnám
i v zafiazení ostravského regionál-
ního pracovi‰tû ministerstva práce
a sociálních vûcí, které zaji‰Èovalo
sluÏby obãanÛm na úseku právní
ochrany.

Od ledna tohoto roku spadá oblast
sociálnû-právní ochrany dûtí pro oblast
náhradní rodinné péãe do kompetence
Krajského úfiadu v Ostravû.

Na to, co tato zmûna znamená pro
obãany, jsme se zeptali PhDr. Jarmily
Valou‰kové:

„Na‰í prvofiadou snahou je, aby ja-
kékoliv zmûny Ïadatelé o dítû nepocí-
tili vÛbec. Úkolem zdej‰ích sociálních
pracovníkÛ i psychologÛ je doprovázet
rodiny po celou dobu fiízení o svûfiení
dítûte do pûstounské péãe, pfiípadnû
adopce.“

Vy ale nemáte pfiíli‰ v oblibû termín
Ïadatel…

„Nemám. Je to záleÏitost srdce. KaÏ-
d˘ ãlovûk, kter˘ se rozhodne podstou-
pit tuto cestu, by mûl mít v sobû srov-
náno, zda o dítû Ïádá, nebo dítûti do-
mov nabízí. MoÏná by se tak pfiede‰lo
nejednomu zklamání. Ve své praxi jsem
se napfiíklad setkala s muÏem, kter˘
otevfienû pfiiznal, Ïe na pfiijetí cizího dí-
tûte není pfiipraven. Za nûkolik let pfii‰li
s manÏelkou opût, ov‰em v té dobû uÏ
byl onen budoucí otec ochoten poskyt-
nout domov a zázemí jakémukoliv dí-
tûti bez v˘hrad.“

PfiestoÏe ostravské regionální praco-
vi‰tû ministerstva práce a sociálních
vûcí slouÏí obãanÛm celé severní Mo-
ravy, absolutnû nejvût‰í poãet klientÛ je
právû z Ostravy. Dr. Valou‰ková si pfii-
tom pochvaluje vynikající pruÏnou
spolupráci s oddûlením sociálnû-právní
ochrany dûtí Magistrátu mûsta Ostravy.

(‰)

Máme-li co nabídnout,
mÛÏeme i získat

Tfiináct pedagogick˘ch odborníkÛ
z ãlensk˘ch zemí Evropské unie, kte-
fií v tûchto dnech nav‰tívili Ostrav-
sko, pfiijal také námûstek primátora
Zbynûk PraÏák.

Jak vyplynulo z jejich spoleãného
setkání, Evropskou unii zajímá ná‰
systém v‰eobecného vzdûlávání, a tak
se fieditelé, inspektofii i odborníci na
dal‰í vzdûlávání uãitelÛ ptali, mimo
jiné, na zpÛsob vyuãování, vybavení
tfiíd poãítaãovou technikou, na poãet

a financování ‰kol, ale i na vztah mezi
‰kolami a magistrátem.

T˘denní studijní pobyt zahraniãních
odborníkÛ na Ostravsku se uskuteãnil
v rámci projektu Arion vzdûlávacího pro-
gramu Sokrates s cílem v˘mûny po-
znatkÛ a navázání spolupráce s na‰imi
‰kolami a zdej‰ími odborníky. Své dojmy
ze studijního pobytu, pfii nûmÏ nav‰tívili
v‰echny stupnû i typy ‰kol, zpracují za-
hraniãní pedagogové ve zprávû, která je
urãena pro centrálu v Bruselu a ãeské za-
stoupení v Praze. (r)

Vzdûlávací program s chutí Ïivota
ChuÈ do Ïivota i do práce mûli

bezesporu úãastníci soutûÏní pfie-
hlídky míchan˘ch nápojÛ z piva, kte-
rou uspofiádalo Stfiední odborné uãi-
li‰tû spoleãného stravování a Odborné
uãili‰tû v Krakovské ulici v Ostravû-
HrabÛvce. Pfiehlídky se úãastnilo 17
soutûÏících, jejichÏ úkolem bylo pfii-

pravit 4 porce míchan˘ch nápojÛ long
drink v ãasovém limitu deseti minut.
Absolutním vítûzem se stal Petr Ti-
chavsk˘, nejlep‰í techniku pfiedvedla
Pavla Koneãná a cenu sympatie získal
Radim Solnáfi.

Zajímá vás, co dalo podnût pofiada-
telÛm pfiehlídky? V tomto ‰kolním ro-

ce se uãili‰tû zapojilo do vzdûlávacího
programu EU Socrates – projektu
Comenius - Action 1 „Pivo, s˘r a chléb
- ChuÈ do Ïivota“. Tento program po-
máhá rozvíjet partnerství mezi ‰ko-
lami, pfiiãemÏ koordinátory jsou ‰koly
z Belgie, z Nizozemí a Rakouska.

(‰)

Zajistí studium i informace
Pro zájemce o tfiíleté bakaláfiské

studium nabízí Vysoká ‰kola podni-
kání v Podûbradovû ulici v Ostravû
hned dva nové ekonomické obory.
Studenti se mohou rozhodnout pro
informatiku a internet v podnikání,
ãi pro obor podnikání a manage-
ment obchodu. Podle vedení ‰koly
získají studenti moÏnost uplatnûní
ve sféfie drobného a stfiedního pod-
nikání, pfiiãemÏ uãební osnovy jsou
upraveny tak, aby pfiipravily absol-
venty na práci v podmínkách re-
strukturalizace na‰í ekonomiky
a pfii jejím zaãleÀování do struktur
Evropské unie.

S Evropskou unií souvisí také dal‰í
z aktivit Vysoké ‰koly podnikání v Os-
travû. Souãástí ‰koly je totiÏ Regionální
evropské informaãní stfiedisko (REIS),
které nabízí v‰em zájemcÛm, zejména
v‰ak mlad˘m lidem, zdarma ve‰keré in-
formace t˘kající se Evropské unie. Po-

tfiebujete-li informace o moÏnostech stu-
dia v zahraniãí, o problematice evrop-
sk˘ch vzdûlávacích procesÛ, chcete-li
zprostfiedkovat vstup do databází zahra-
niãních podnikatelsk˘ch kontaktÛ, mÛ-
Ïete pfiijít osobnû v pracovní dny od 8 do
15.30 hod., zavolat na ãíslo 611 10 56
pfiípadnû nav‰tívit webovou stranu
www.eco.cz. (r)

Ocenûní
uãitelÛ

Pfii pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ byla také
letos v Ostravû ocenûna práce dvaceti
pedagogÛ ze stfiedních, základních,
matefisk˘ch, zvlá‰tních, speciálních, ale
i umûleck˘ch ‰kol. Kromû slov uznání
a podûkování z úst zástupcÛ zfiizova-
telÛ, odborÛ a odborníkÛ z rezortu pfie-
vzali vybraní uãitelé také malou pozor-
nost z rukou tajemnice Magistrátu
mûsta Ostravy Mgr. Aleny Kartouskové.

(r)
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Matefiství dává modelce Tereze Maxové novou sílu pomáhat dûtem

„VáÏím si lidskosti, profesionality a nad‰ení“

PfiibliÏnû sto tisíc korun z pÛl mili-
onu vybraného na bfieznovém chari-
tativním plese s modelkou Terezou
Maxovou v Ostravû získá Dûtsk˘ do-
mov pro dûti do tfií let v Ostravû-Zá-
bfiehu, zb˘vající ãástka poputuje do
dal‰ích dûtsk˘ch domovÛ na severu
Moravy. Tereza Maxová pomáhá zdej-
‰ím dûtsk˘m domovÛm pomûrnû
ãasto, zajímalo nás, proã.

„Poprvé jsem tato zafiízení nav‰tívila
po povodních v roce 1997. Tehdy jsem
vÛbec nemûla pfiedstavu, kolik je opu‰tû-
n˘ch dûtí a kolik ekonomick˘ch starostí
mají lidé, ktefií o nû peãují. Ta situace je
opravdu váÏná.“

Nesetkala jste se nûkdy s tvrzením, Ïe
pomoc dûtem je vlastnû jen urãitou for-
mou reklamy?

„KdyÏ v Ïivotû dûláte cokoliv, potkáte

lidi, ktefií vás podporují, i ty druhé…
Hlasy, o nichÏ se zmiÀujete, neposlou-
chám. MoÏná, nûkde úplnû na zaãátku,
mohlo b˘t kousek sobectví ãi je‰itnosti,
dopfiát si hfiejiv˘ pocit spokojenosti
z dobrého skutku. Ale to je snad jedin˘
omluviteln˘ projev sobectví. Kdyby tako-
v˘ch sobcÛ bylo víc, bylo by i víc ‰Èast-
n˘ch dûtí, nemyslíte?“

Nav‰tívila jste také Dûtsk˘ domov pro

dûti do tfií let v Ostravû–Zábfiehu.
Vnímáte osud tamních chlapcÛ a dûvãá-
tek jinak jako matka?

„Bezesporu. Ty dûti jsou pfiibliÏnû ve
vûku mého sedmimûsíãního syna
Tobiase Joshui. VÏdycky jsem chtûla dû-
lat nûco, co má smysl. Ale jako matku mû
osudy tûchto dûtí dojímají mnohem víc
neÏ dfiív. Kromû svíravého pocitu u srdce
mi matefiství pfii tûchto náv‰tûvách dává
zároveÀ novou a mnohem vût‰í sílu po-
máhat. Jako matka se v‰ak také hluboce
skláním pfied profesionalitou a lidskostí
tamního personálu. Entuziasmus a neu-
stálá snaha vym˘‰let nové formy pomoci
a péãe, jak to dûlá fieditel MUDr. Zdenûk
Novotn˘ a jeho kolegové, jsou nesmírnû
obohacující a hodny obdivu.“

Nadace Terezy Maxové funguje ãtyfii
roky a v dne‰ní dobû podporuje asi 150
dûtsk˘ch domovÛ a kojeneck˘ch ústavÛ
na území celé republiky. Jak nám potvr-
dila sama Tereza Maxová, veãery s její
nadací se v Ostravû pofiádají z popudu a za
vydatné pomoci Îanety Liãkové z agen-
tury Sense Production jiÏ tfietím rokem.
V uplynul˘ch dvou letech se tak podafiilo
nashromáÏdit 1,3 milionu korun. Z pe-
nûz se uÏ pofiídily nejrÛznûj‰í zdravotní
pfiístroje, uãební pomÛcky a dárky pro
opu‰tûné dûti. Na konto nadace v‰ak
mÛÏe pfiispût kaÏd˘, a to nejen úãastí na
charitativní akci.

Lidskost a pochopení lze projevit také
prostfiednictvím projektu Nadace Terezy
Maxové s názvem Dejme ‰anci dûtem.
Více se dozvíte prostfiednictvím internetu
na stránce www.sance.cz. (‰)

Pro oznaãení va‰eho vozu 
pfiíli‰ spûchat nemusíte!

PfiestoÏe platnost oznaãení moto-
rov˘ch vozidel zdravotnû postiÏe-
n˘ch osob vydan˘ch SdruÏením zdra-
votnû postiÏen˘ch v âR konãí aÏ 30.
ãervna tohoto roku, uÏ v tûchto dnech
jsou pracovnice odboru sociálních
vûcí Magistrátu mûsta Ostravy doslova
v obleÏení ÏadatelÛ o v˘mûnu.

„Je spí‰e pravidlem, Ïe úfiady nabádají
obãany, aby vyfiizování sv˘ch záleÏitostí
nenechávali na poslední chvíli, v této zá-
leÏitosti v‰ak zdravotnû postiÏení a jejich
blízcí spûchat nemusejí, ve‰keré náleÏi-
tosti budou vyfiízeny vãas a Ïadatelé se
vyhnou únavnému ãekání,“ doporuãuje
Vladislava Kotasová z odboru sociálních
vûcí MMO.

Aby v‰ak vymûna probíhala hladce,
zrekapitulujeme základní informace.
K vydání zvlá‰tního oznaãení (trojúhel-
ník, vozíãek, ucho) je zapotfiebí:
✓ prÛkaz ZTP nebo ZTP/P
✓ prÛkaz vydan˘ SdruÏením zdravotnû

postiÏen˘ch v âR
✓ prÛkaz totoÏnosti
✓ u osob sluchovû postiÏen˘ch fiidiãské

oprávnûní
Úfiední hodiny jsou v pondûlí a ve

stfiedu od 8.00 do 11.30, od 12.30 do

17.00 hodin, ve ãtvrtek od 8.00 do 11.30
a od 12.30 do 16.00 hodin.

Na závûr nûkolik zákonn˘ch upozor-
nûní:
✓ Zvlá‰tní oznaãení vozidla pfiepravují-

cího osobu tûÏce zdravotnû postiÏe-
nou nebo osobu tûÏce pohybovû po-
stiÏenou je upraveno v § 67 zákona
ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o zmûnách nû-
kter˘ch zákonÛ.

✓ Zvlá‰tní oznaãení vozidla pfiepravují-
cího osobu tûÏce zdravotnû postiÏe-
nou nebo tûÏce pohybovû postiÏenou
ã. 01 má na pfiední stranû uvedenou
sérii AA a pûtimístné ãíslo.

✓ Zvlá‰tní oznaãení vozidel fiízen˘ch oso-
bou sluchovû postiÏenou ã. 02 má na
pfiední stranû uvedenou sérii BB a pû-
timístné ãíslo. Oznaãení série BB je vy-
dáno pouze sluchovû postiÏené osobû,
která sama motorové vozidlo fiídí.

✓ Oznaãení vozidel ã. 01 a ã. 02 je ne-
pfienosné a jeho zneuÏití právnû posti-
Ïitelné.

✓ V pfiípadû zneuÏití zvlá‰tního ozna-
ãení mÛÏe b˘t vydané zvlá‰tní ozna-
ãení odebráno.

(r)

Peníze dostanou potfiební
Jak nás informoval fieditel Chari-

ty Ostrava Martin PraÏák, dobroãin-
nost obãanÛ, ktefií pfiispûli na tfií-
královou sbírku, zaãíná nab˘vat jas-
né obrysy. Pro ostravskou Charitu
vybralo sto dvacet skupin koled-
níkÛ 523 447,50 Kã. Polovinu z této
ãástky dostane Charita, zb˘vající
peníze poputují na pomoc do zahra-
niãí.

Tento mûsíc pak je‰tû bude vyãís-
lena suma dobrovoln˘ch pfiíspûvkÛ,
které lidé poslali Charitû po‰tovními
poukázkami. Podle informací, které

jsme získali, podstatnou ãást v˘tûÏku
sbírky vyuÏije Charita Ostrava na za-
bezpeãení pomoci seniorÛm a osobám
se zdravotním postiÏením, o nûÏ peãuje
v rámci Charitní peãovatelské a o‰etfio-
vatelské sluÏby v domácnostech, dal‰í
peníze jsou urãeny pro Stfiedisko dûtí
a mládeÏe Michala Magone na Dubinû
a finance potfiebuje také Centrum svaté
Kláry pro duchovní, kulturní a sociální
potfieby osob se zdravotním postiÏením
v Hrabyni, na jehoÏ dostavbu schází
je‰tû více neÏ tfii miliony korun. 

(‰)

Máte dobr˘ nápad?
Pokud máte hlavu plnou dobr˘ch

nápadÛ a cit pro grafiku, mÛÏete se zú-
ãastnit soutûÏe na nové logo Centra pro
komunitní práci Ostravského kraje. Pfii
práci na svém návrhu vezmûte v úvahu,
Ïe se jedná o obãanské sdruÏení zab˘-
vající se zapojováním organizované
i neorganizované vefiejnosti do pláno-
vání rozvoje mûst a obcí. Centrum pod-
poruje také spolupráci neziskov˘ch or-
ganizací na místní a regionální úrovni,
regionální rozvoj a pfiípravu na vstup
do Evropské unie na semináfiích, ‰kole-

ních ãi pfiípravou strategick˘ch doku-
mentÛ. 

Návrhy nového loga je moÏné posí-
lat do 20. dubna na adresu: CpKP
Ostravsk˘ kraj, Ostrãilova 19, 702 00
Ostrava. Jak nám potvrdila Dana Di-
váková, Ostravsk˘ kraj v názvu centra
stále platí, byÈ kraj‰tí zastupitelé ne-
dávno rozhodli o pfiejmenování Ostrav-
ského kraje na kraj Moravskoslezsk˘.
K pfiejmenování centra bude muset do-
jít také, ale aÏ ãasem. 

(‰)



Kostel sv. Jakuba Star‰ího.

Kaple, hrobka na b˘valém hfibitovû.

Roztanãená Májová Plesná.

Pohled do ul. Dobroslavické (kostel sv. Jakuba Star‰ího, b˘valá ‰kola, dnes základní
umûlecká ‰kola, v budovû je také obvodní zdravotní stfiedisko, v popfiedí je upravená
kapliãka, která stojí v parãíku 28. fiíjna). Fota: archiv
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Archiv mûsta Ostravy

Plesná

Znak Plesné urãi-
t˘m zpÛsobem pfiejímá
vyobrazení z dochova-
n˘ch otiskÛ obecních
peãetí Staré Plesné
a Nové Plesné. Vychá-

zely z erbÛ vrchností, jimÏ obû ãásti ob-
ce v minulosti patfiily.

Stfiíbrná kotva (pfievzato ze znaku
Staré Plesné) byla souãástí erbu majitele
dobroslavického panství, císafiského ra-
dy Karla Antonína Gianiniho. Tfii kro-
jidla (pfievzato ze znaku Nové Plesné)
vycházela z rodového erbu zakladatele
této vsi Josefa hrabûte Wengerského.

V pravém modrém poli polceného
‰títu leÏí stfiíbrná kotva, která pfiipomíná
pfiítomnost rybníkÛ a ml˘nského ná-
honu, a také název, protoÏe slovo ples
znamená jezero, vír nebo místo s roz-
‰ífien˘m tokem.

V levé dûlené polovinû je v horním
ãerveném poli stfiíbrná rÛÏe prostrkaná
tfiemi stfiíbrn˘mi krojidly. Barevné fie‰ení
tûchto polí navazuje na ‰lechtické erby,
a to stfiíbrnou a modrou barvou na er-
bovní znak Gianiniho, stfiíbrnou a ãer-
venou barvou na znak Wengersk˘ch.

Dolní polovina levého pole vyjadfiuje
zemskou pfiíslu‰nost ke Slezsku.

Na na‰em redakãním stole se obje-
vilo docela milé pozvání do Plesné,
které nás inspirovalo k pravidel-
nému nahlédnutí do historie právû
této obce. Nicménû uÏ nûkolik t˘dnÛ
je velmi intenzivnû pfiipravován
místními obyvateli nov˘ roãník folk-
lorního festivalu s pfiíznaãn˘m ná-
zvem Májová Plesná. 

Dvoudenní slavnost bude zahájena
v podveãer 30. dubna 2001 stavûním
májky na návsi. V sále domu dûtí a mlá-
deÏe zaãne pfiesnû v 19 hodin zábava
s cimbálovkou a ochutnávkou jihomorav-
sk˘ch vín. Pan starosta se nechal sly‰et, Ïe
se v‰ichni velmi tû‰í na první kvûtnov˘
den, kdy budou Plesnou projíÏdût Ïebfii-
Àáky s hudebníky. Odpoledne se pak jistû
rozezpívá a roztanãí celá obec, vÏdyÈ úãast
potvrdila skvûlá Jarmila ·uláková, Josef
LaÏa, muzika Technik a dal‰í hudební a ta-
neãní soubory. ¤editelka Archivu mûsta
Ostravy BlaÏena Przybylová jen pfiipo-
mnûla, Ïe první roãník festivalu Májová
Plesná se konal v loÀském roce.

Jak dodává, Plesná patfií k nejstar‰ím
doloÏen˘m vsím na Ostravsku. „Poprvé
je pfiipomínána 17. prosince 1255 v zá-
vûti znojemského purkrabího, morav-
ského mar‰álka, brnûnského podkomo-

Víte, Ïe...
✔ Stará i Nová Plesná byly slouãeny
v roce 1850 v jednu obec, ale katastrálnû
zÛstala tato území stále záchována?
✔ rybnikáfiství pfiiná‰elo obyvatelÛm
Plesné velké bohatství a Ïe místní nejzná-
mûj‰í rybníky se naz˘valy Plesensk˘,
Jebtn˘, Holu‰a a Podhorn˘?
✔ hrabûnka Marie Eleonora nechala
v Plesné v roce 1706 vysadit chmelnice?
✔ v letech 1783 – 1787 byl postaven
nov˘ barokní kostel sv. Jakuba místo do-
savadního dfievûného kostela?
✔ v roce 1843 v Plesné Ïilo 626 obyvatel
a Ïe v roce 1910 se jejich poãet zv˘‰il jen
nepatrnû na 996?

✔ jedin˘mi prÛmyslov˘mi podniky v ka-
tastru Plesné byly pila a lihovar a Ïe po-
ãátkem 19. století vyrábûl 1 027 vûder ko-
fialky (581 hl) a zamûstnával 5 osob?
✔ v hrobce, která zÛstala na místû pÛ-
vodního dfievûného kostela a nad níÏ
byla postavena kapliãka, je mimo jiné
pochován jeden z drÏitelÛ panství, rytífi
Pavel Czadersk˘ († 1813)?
✔ v dubnu 1870 byla zaloÏena jako první
ve Slezsku Rolnická záloÏna Plesenská,
jejímÏ úkolem bylo „obãanÛm penûÏitou
podporu za slu‰né úroky zjednávati
a spoleãná prÛmyslnicko-rolnická pod-
niknutí a závody spojen˘mi silami usnad-
Àovati a podporovati“?

fiího a zakladatele cisterciáckého klá‰tera
ve Îìáru nad Sázavou Boãka z Obfian.
V ní tomuto klá‰tûru odkazoval celé své
jmûní vãetnû tfií vsí na Opavsku, mezi ni-
miÏ je uvedena právû Plesná.“ V roce
1377 patfiila ves k opavskému kníÏectví
a v roce 1429 kníÏe Pfiemek prodal Ples-
nou a Pustkovec Petrovi Bfiízkovi z Chu-
chelné. K nejv˘znamnûj‰ím drÏitelÛm vsi
patfiil v 15. století Jindfiich z Dûhylova,
kter˘ svou prozíravou a mimofiádnû
uváÏlivou hospodáfiskou politikou v roce
1517 roz‰ífiil panství rovnûÏ o ves Dobro-
slavice s tvrzí a dvorem. Ta se také stala
sídlem nového panství.

„Osudy dobroslavického panství sdílela
Plesná aÏ do zru‰ení poddanství v roce
1848. V roce 1518 Jindfiich z Dûhylova
zemfiel a panství zdûdila jeho nejmlad‰í
dcera Katefiina,“ fiíká B. Przybylová. Do
roku 1607 panství zmûnilo podobnû jako
samotná Plesná je‰tû nûkolikrát majitele.
TéhoÏ roku je koupil Jan Cikán ze Slupska
na Fry‰tátû a po jeho smrti v roce 1611
pfie‰lo na jeho syny. JenÏe ti v dÛsledku
sv˘ch poznávacích cest po Evropû maje-
tek znaãnû zadluÏili, a jak fiíká PhDr. Przy-
bylová, k úpadku neménû tak pfiispûl
i pobyt dánského Mansfeldova vojska
v kraji v prÛbûhu Tfiicetileté války.

„PfiedluÏené panství nakonec získal
v roce 1659 od opavsk˘ch stavÛ plukovník
Robert z Gordonu. V pomûrnû krátkém
sledu se tu potom vystfiídala fiada zástav-
ních drÏitelÛ a majitelÛ, aÏ panství získal
v roce 1714 císafisk˘ rada Karel Antonín
Gianini jako dûdictví po své zemfielé man-
Ïelce Marii Eleonofie. Jeho syn odkázal

panství v roce 1775 Josefu hrabûti Wenger-
skému, kter˘ zaloÏil v roce 1789 vedle pÛ-
vodní obce ves. Z dÛvodu odli‰ení od pÛ-
vodní lokality získala Plesná pfiídomek
Nová. Od poãátku 19. století se opût v rych-
lém sledu stfiídali majitelé. AÏ v roce 1860
koupil panství Jan Nepomuk hrabû
Wilczek, kter˘ vlastnil i polskoostravské
a klimkovické panství,“ konãí podrobn˘
v˘ãet majitelÛ Plesné fieditelka archivu.

Na základû mnichovské dohody byla

v roce 1938 tato úplnû ãeská obec odtr-
Ïena od âeskoslovenské republiky a stala
se souãástí Sudetské Ïupy. Po osvobození
v roce 1945 byla Plesná nejdfiíve zaãle-
nûna do okresu Hluãín, v roce 1960 do
okresu Opava, v roce 1976 byla pfiipojena
k Ostravû. AÏ do roku 1993 byla souãástí
mûstského obvodu Poruba, z nûhoÏ se vy-
ãlenila na základû v˘sledku referenda.
K 1. lednu 1994 se stala Plesná samostat-
n˘m obvodem mûsta Ostravy. (M, B)



kterou vûnují práci komise pro handi-
capované dûti a mládeÏ, vãetnû nabíd-
ky udûlení víceletého grantu pro nûkte-
r˘ z projektÛ, je pro nás velice motivují-
cí,“ dodává J. Wenigerová.

TéhoÏ názoru je také vedoucí ko-
mise, zastupitel Pavel Zvolánek: „Pfie-
stoÏe jsem se vûnoval pfiedev‰ím vrcho-
lovému sportu a sportu dûtí a mládeÏe,
povaÏuji práci v komisi za lidsky ne-
smírnû obohacující. Atmosféra, která
panuje na akcích pofiádan˘ch ve pro-
spûch handicapovan˘ch spoluobãanÛ,
se dá slovy jen obtíÏnû vyjádfiit. Ov‰em
pomáhat by nebylo moÏné bez spolu-
práce dal‰ích ochotn˘ch lidí. Pomoc
a péãe o handicapované je záleÏitostí
fiady rezortÛ – zdravotnictví, ‰kolství,
sociálních vûcí, a podobné je to i s ko-
misemi. Proto jsme stále v úzkém kon-
taktu i s komisí pro tûlov˘chovu a sport
a komisí sociální.“

Podle Pavla Zvolánka ãeká nyní
ãleny komise, kromû bûÏn˘ch úkolÛ,
zpracovat návrh na systémové fie‰ení
pomoci handicapovan˘m, protoÏe dÛ-
kladn˘m zmapováním dosavadních ak-
tivit by bylo moÏné lépe vyuÏít zdrojÛ,
které mûsto nabízí.

A co by povaÏoval Pavel Zvolánek
za nejvût‰í úspûch? Kdyby se podafiila
dotáhnout do úspû‰ného konce snaha
o zaji‰tûní nov˘ch pracovních míst pro
handicapované spoluobãany. „Bez pro-
fesního uplatnûní nemÛÏe b˘t o zaãle-
Àování handicapovan˘ch do spoleã-
nosti fieã. Jsem rád, Ïe se mûsto stalo
vlastníkem rozestavûného objektu b˘-
valého podniku META, a Ïe se poãítá
i s jeho dokonãením. Tû‰í mû, Ïe Ostra-
va je jedno z mála mûst, která proble-
matiku handicapovan˘ch obãanÛ fie‰í
komplexnû,“ zdÛraznil P. Zvolánek.

(r)

Dûti ãasto zaujetím ani ned˘chaly
Obrovské popularitû se tû‰í uÏ tradiãní Dny fiemesel, které pfiedev‰ím pro ‰koláky
pofiádá SdruÏení Telepace ve sv˘ch prostorách na Kostelním námûstí v Ostravû.
Zatímco v zimû zde holky a kluci vyrábûli svíãky a baÀky, tentokrát se tû‰ili
na svátky jara pfii zdobení kraslic, v˘robû papírov˘ch kufiátek ãi tvorbû okrasn˘ch
kvûtinov˘ch vazeb. Dny fiemesel, které se letos mají konat celkem ãtyfiikrát, podpofiilo
grantem statutární mûsto Ostrava. Stejnû jako loni je Telepace pfiipravuje
ve spolupráci s Ústavem sociální péãe Ostrava – ·kolou Ïivota
a SOU a OU zahradnick˘m v Klimkovicích. (‰)
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V zahraniãí si vysoce cení schopností a entuziasmu na‰ich odborníkÛ

Podafií se zajistit dostatek vhodné práce?
V plném proudu jsou uÏ v tûchto

dnech pfiípravy devátého roãníku
âesko-francouzsk˘ch dnÛ, které bu-
dou letos v fiíjnu v Ostravû vûno-
vány zaãleÀování mentálnû postiÏe-
n˘ch do Ïivota.

„âesko-francouzské dny jsou nejvi-
ditelnûj‰í souãástí spolupráce s fran-
couzsk˘mi odborníky, která v Ostravû
trvá uÏ od roku 1992. Osobnû to pova-
Ïuji za velice mimofiádné. Ve Francii se
nyní organizace zaji‰Èující péãi o zdra-
votnû postiÏené obãany zaãaly sdruÏo-
vat ve vût‰í celky, coÏ i nám pfiiná‰í
nové moÏnosti,“ fiíká místopfiedsed-

kynû komise pro handicapované dûti
a mládeÏ PhDr. Jaroslava Wenigerová.

„Ov‰em my uÏ dnes nejsme jen v roli
ÏákÛ obdivujících zahraniãní mistry.
Právû naopak. Stále ãastûji se setká-
váme s uznáním a obdivem. Na‰i zahra-
niãní partnefii si velice cení odbornosti,
tvofiivosti a entuziasmu lidí, ktefií se
u nás vûnují práci s jakkoliv znev˘hod-
nûn˘mi lidmi.

Také já vysoce hodnotím aktivitu
a práci v‰ech, ktefií nelitují ãasu pro pé-
ãi o handicapované, protoÏe bez nich
by komise nemohla existovat, ale vá-
Ïím si i pfiístupu zastupitelÛ. Podpora,

Pod zá‰titou primátora mûsta
Ostravy âestmíra Vlãka a sídelního
biskupa Msgr. Franti‰ka Václava
Lobkowicze se koná 17. a 18. dubna
vÏdy v 10, 12 a 15 hodin v kinû Ves-
mír regionální ãást 3. roãníku mezi-
národního filmového festivalu s ná-
zvem Jeden svût 2001.

Jedná se o prestiÏní pfiehlídku doku-
mentárních filmÛ s lidsko-právní téma-
tikou, která se divákÛm snaÏí pomoci
pochopit hlub‰í souvislosti svûtov˘ch
událostí a jednotlivé lidské osudy.
„Filmy dokazují, Ïe obûti konfliktÛ
a vztahÛ nejsou anonymní masou, Ïe
jsou to lidé touÏící po Ïivotû, svobodû
a dÛstojnosti,“ fiíká jedna z organizáto-

rek regionální ãásti pfiehlídky, PhDr. Ja-
roslava Wenigerová ze sdruÏení Tele-
pace, která je pfiesvûdãena, Ïe napfií-
klad snímek Smrt malého sluhy o obûti
otrocké práce dûtí bezesporu osloví
i ostravskou vefiejnost.

Souãástí doprovodného programu
budou kulturní vystoupení dûtí z uprch-
lick˘ch táborÛ a Z· P. Pittra, v˘stava
v˘tvarn˘ch prací ãesk˘ch dûtí a dûtí
z uprchlick˘ch táborÛ, v˘stava fotogra-
fií J. Kopáãe vûnovaná Banátu a kraja-
nÛm v Rumunsku, ale i koncert skupi-
ny Ahmed má hlad, na kter˘ jsou zá-
jemci zváni v 19 hodin do sálu sdruÏení
Telepace. 

(‰)

Jeden svût 2001

Mají si spolu co fiíci
Koncem bfiezna bilancovalo svou

ãinnost SdruÏení pûstounÛ v Ostra-
vû. Pfiítomní tak mohli nejen vzpo-
menout na fiadu spoleãn˘ch akcí, po-
soudit v˘znam odborn˘ch pfiedná-
‰ek t˘kajících se napfiíklad legislati-
vy pfii osvojení a pûstounské péãi,
ale dozvûdûli se také o nejbliÏ‰ích 
akcích plánovan˘ch na leto‰ní rok. 

Je mezi nimi tfieba kvûtnov˘ v˘let do
Edenu v Hynãicích, odpoledne se zdra-
vím, tradiãní letní tábor, ale i první set-
kání adoptivních rodiãÛ. Jak nás infor-
movala vedoucí odboru sociálnû-právní
ochrany dûtí Mgr. ·árka Chytilová, právû
o setkání mûli ãlenové sdruÏení, ale
i dal‰í adoptivní rodiãe, mimofiádn˘ zá-

jem. Úãastníci budou mimo jiné diskuto-
vat s odborníky o nejãastûj‰ích pfiíãi-
nách, krizí v adoptivních rodinách i o tom,
jak jim pfiedcházet. Pfiedsedkynû Sdru-
Ïení pûstounÛ v Ostravû PhDr. Jarmila
Valou‰ková potvrzuje, Ïe spoleãn˘ kon-
takt pûstounÛ a osvojitelÛ je neobyãejnû
pfiínosn˘. Mohou-li se totiÏ vzájemnû
podûlit o své radosti a starosti denního
Ïivota, dafií se jim i nûkteré mnohdy sví-
zelné potíÏe s v˘chovou svûfien˘ch dûtí
fie‰it snáze a s vût‰ím nadhledem. Potfie-
bujete-li kontakt, pfiípadnû bliÏ‰í infor-
mace o pfiipravovan˘ch akcích, získáte
je napfiíklad na oddûlení sociálnû-právní
ochrany dûtí MMO, telefon 615 95 34.

(‰)

Cesta zpût není snadná
Velmi zneklidÀující jsou v˘sledky

sledování drogové scény v Ostravû.
Nadále pfiib˘vá uÏivatelÛ drog, pfie-
váÏnû z fiad mladistv˘ch, a lépe orga-
nizovaní jsou i distributofii.

Vûk drogovû závisl˘ch se v Ostravû po-
hybuje v rozmezí od 21 do 29 let, experi-
mentátofii vût‰inou nemají víc neÏ ‰estnáct.
Podle oficiálních statistik dávají narkomani
v na‰em mûstû pfiednost pervitinu, na dru-
hém místû je heroin, pak marihuana, orga-
nická rozpou‰tûdla, analgetika, hypnotika
a barbituráty. Strategie protidrogové poli-
tiky mûsta je zamûfiena zejména na pri-
mární prevenci zneuÏívání drog dûtmi
a mladistv˘mi. Bez pomoci v‰ak nezÛsta-
nou ani drogovû závislí a jejich blízcí. 

V Ostravû je celkem osm stfiednû a vy-
sokoprahov˘ch léãebnû-kontaktních cen-

ter, jedno nízkoprahové centrum a v te-
rénu pracují 4 streetworkefii. Letos by se
také Kontaktní streetcentrum mûlo vyprofi-
lovat do podoby nízkoprahového zafiízení,
které bude roz‰ifiovat svou kapacitu podle
potfieby drogové scény. Jeho pracovníci se
zamûfií pfiedev‰ím na péãi o drogovû závis-
lé, nemotivované i motivované, vãetnû zá-
visl˘ch z fiad romské minority. Centrum
prevence a doléãování pfievezme a zajistí
dosavadní péãi a sluÏby streetcentra ve
vztahu k experimentátorÛm a rodiãÛm. 

Podle ostravské protidrogové koordiná-
torky TaÈány Niklové je jedním z nejdÛleÏi-
tûj‰ích úkolÛ zaplnit chybûjící mezeru
v léãbû a prevenci drogov˘ch závislostí –
tedy zfiídit chránûné bydlení pro osoby,
které úspû‰nû dokonãily léãbu a hledají
cestu zpût do Ïivota. (r)
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VáÏení ãtenáfii, pokud se kdykoli setkáte s tím, Ïe vám nebude do
schránky doruãen mûsíãník Ostravská radnice, obchodnû-distribuãní agen-
tura RIOX, spoleãnost s r. o., je pfiipravena neprodlenû potíÏe vyfie‰it.

V pfiípadû vznikl˘ch problémÛ s doná‰kou mûstského zpravodaje mÛ-
Ïete volat na následující tel. ãísla:

613 62 84, 613 62 85 nebo 0603 16 21 08 

Nemáte noviny ve schránce?

Listárna
Pan Jaroslav Budík z Ostravy-

Poruby nám poslal velmi podnûtn˘
dopis. Jako sbûratel pohlednic mûst
a obcí se táÏe, proã nejsou v prodeji
pohlednice se znaky jednotliv˘ch
mûstsk˘ch obvodÛ Ostravy. V Mûst-
ském informaãním centru Ostrava
b˘vají v prodeji jen pohlednice nû-
kolika obvodÛ.

Podle Olgy Kubaãákové z oddûlení
prezentace mûsta kanceláfie primátora
je dotazÛ na to, proã mûsto nemá více
a kvalitnûj‰ích pohlednic, hodnû. Podle
zákona v‰ak obce a mûsta nejsou pod-
nikatelsk˘mi subjekty, a kdyby si i po-

hlednice nechala vyrobit, nesmûjí je
prodávat. ZáleÏitost vydávání pohled-
nic tak plnû spadá do kompetence
agentur a vydavatelství, které by mûly
prodejcÛm nabízet dostateãné mnoÏ-
ství pohlednic. Dotazy v‰ak uÏ daly
podnût Mûstskému informaãnímu
centru, které se pokusí oslovit zmínûné
agentury, aby své podnikatelské akti-
vity roz‰ífiily o vydání souboru pohled-
nic v‰ech mûstsk˘ch obvodÛ a moÏná
i pestfiej‰í nabídku pohlednic Ostravy
jako celku. Vûfime, Ïe se sbûratelé,
koupûchtiví zájemci i turisté doãkají
je‰tû letos.

Slezská Ostrava v duchu tradic
UÏ témûfi od zaãátku bfiezna se z vûÏe

slezskoostravské radnice, oficiálnû Úfia-
du mûstského obvodu Slezská Ostrava,
linou malebné melodie. Ohlá‰ení celé
hodiny osmé a deváté je doprovázeno
pfiíjemnou melodií Vstávaj, Jano, hore, ve
dvanáct a tfiináct hodin zní Slezská
hymna a v sedmnáct a osmnáct hodin
pak známá hornická píseÀ JiÏ zdáli zvo-
nek zaznívá… Díky poloze slezskoos-

travské radnice na kopeãku se melodie
nesou aÏ do centra Ostravy. Na zvonko-
hru si uÏ obãané zvykají a fiídí si podle ní
hodinky. Po ãase je moÏné melodie zmû-
nit. Na pfiání svatebãanÛ lze z vûÏe rad-
nice zahrát i Svatební pochod. Radní ze
Slezské Ostravy tak originálním zpÛso-
bem oÏivili tradice, které jsou v jin˘ch
evropsk˘ch mûstech udrÏovány po sta-
letí. Ot˘lie Králová

Jarní turistické v˘pravy
Turistika má u nás tradici a sku-

teãnû bohatou historii. Hlavnû v po-
sledních letech proÏívá individuální
i organizovaná pû‰í turistika do-
slova renesanci. Není divu, shodují
se v‰ichni milovníci nádhern˘ch v˘-
prav do pfiírody. VÏdyÈ je to prak-
ticky nejjednodu‰‰í a zároveÀ nejla-
cinûj‰í forma pohybu na zdravém
vzduchu pro samotného ãlovûka v
neb˘vale pfiíznivém prostfiedí.

S pfiíchodem jara se pochopitelnû tu-
ristická aktivita zvy‰uje. Klub ãesk˘ch
turistÛ napfi. avizuje leto‰ní nespornû
nejvût‰í evropskou akci Eurorando
2001. Jde o první pokus zapojit do této
akce v‰echny evropské turistické
kluby. Jedna z deseti tras pochodu po-
vede rovnûÏ v na‰em kraji – 28. dubna
2001 se mohou obãané bez ohledu na
vûk zúãastnit 21 km dlouhé etapy
z Bumbálky na Pustevny.

Naopak Ostravsk˘ odbor zemûpis-
ného sdruÏení doporuãuje zase vyzna-
vaãÛm krat‰ích tras vycházku v délce
5,5 km z ·ilhefiovic do Chalupek. Sraz
je v sobotu 21. 4. 2001 ve 13.15 hod. na
zastávce autobusu ã. 68 poblíÏ b˘valé-
ho kina Svoboda v Pfiívoze.

Jak nás informoval jednatel sdruÏení
Z. ·velb, na 1. kvûtna 2001 je pfiiprave-
na 9. májová vycházka, tentokrát k zám-
ku Velké Ho‰tice. Sraz zájemcÛ je opût
ve 13.15 hod. v hale nádraÏí Ostrava-Svi-
nov, odkud se turisté dopraví vlakem
do Komárova u Opavy. Poslední po-
zvání se t˘ká vycházky do okolí Dobro-
slavic. Sraz úãastníkÛ je stanoven na
sobotu 19. kvûtna 2001 ve 14.20 hod.
na zastávce tramvají smûrem do Poruby
na svinovsk˘ch mostech. Konkrétní tra-
su si turisté dohodnou pfiímo na místû.

(m)

Místo pro dûti s puzzle
„Puzzliáda, to je slovo, které jsme v mû-

síci bfieznu skloÀovali ve v‰ech pádech.
Obrázky skládali malí i velcí, doma i ve
‰kolce. V‰ak také bylo proã. Leto‰ní uÏ tfietí
roãník soutûÏního klání uspofiádalo za vy-
datné pomoci sponzorÛ Obãanské sdru-
Ïení Místo pro dûti a M· âs. exilu v Ostra-
vû-Porubû. Jednalo se o ostravské kolo
Puzzliády pro handicapované dûti matefi-
sk˘ch, zvlá‰tních a speciálních ‰kol,“ na-
psala nám ve svém dopise I. Galu‰ková. 

Letos se akce zúãastnilo 61 dûtí ve vûku

od 4 do 17 let, které se na skládání vidi-
telnû tû‰ily. Nakonec uÏ samotná atmo-
sféra byla uvolnûná, velmi pfiátelská a zá-
roveÀ plná napûtí i radosti. Podle I. Galu‰-
kové mohli ale na stupnû vítûzÛ vystoupit
a obléknout si dresy s logem Puzzliáda jen
ti nejlep‰í. Nevadí, vzpomínat budou urãitû
v‰ichni. Mimochodem, dûti i dospûlí si slí-
bili, Ïe pfií‰tí rok pfiijdou opût. Po skonãení
akce se v‰ichni shodli na tom, Ïe je to pfií-
jemné potkávat kaÏd˘m rokem lidi, ktefií
jsou zapálení pro stejnou vûc.

23. 4. 2001 – 3. 5. 2001
VernisáÏ tématické v˘stavy ve foyeru Nové
radnice (dobové fotografie). 

5. 5. 2001
Mezinárodní jízdy zruãnosti fiidiãÛ tramvají
v areálu Ústfiedních dílen dopravního pod-
niku v Martinovû. 

11. 5. 2001
Konvoj historick˘ch vozidel mûstem.
11.00 – 13.30 hod. 

12. 5. 2001 (sobota)
Den otevfien˘ch dvefií ve vozovnû Poruba
a také v Ústfiedních dílnách v Martinovû. 
8.00 – 17.00 hod. 
Spoleãn˘ program:
✓ provoz spojÛ tramvajové linky s histo-

rick˘mi a moderními tramvajov˘mi
vozy

✓ v˘stava vozÛ z vozového parku DP
Ostrava, a. s. 

Program v dílnách Martinov:
✓ v˘stava vozidel
✓ krátké jízdy parní lokomotivou
✓ prezentace - mûstská policie a hasiãsk˘

záchrann˘ sbor
✓ Ïivé vysílání s vyhlá‰ením v˘sledkÛ sou-

tûÏe o sbûr jízdenek MHD

Program ve vozovnû Poruba:
✓ v˘stava vozidel
✓ soutûÏe a dal‰í atrakce pro dûti i do-

spûlé

13. 5. 2001 (nedûle)
8.00 – 17.00 hod. 
Na trati Vfiesinská – Záti‰í bude vylouãen
tramvajov˘ provoz, protoÏe na této trase se
budou „prohánût“ historické, ale i ty nej-
modernûj‰í tramvaje. 
Cestující budou moci na trase vyuÏít ná-
hradní autobusové dopravy. 

Akce konané v souvislosti s v˘roãím
„100 let elektrické tramvaje v Ostravû“



Domácí trefili do ãerného
V pofiadí uÏ tfietí roãník Pfieboru ostravské mládeÏe ve stfielbû ze vzduchové pu‰ky uspofiádal Klub biatlonu ve spolupráci se
Stanicí mlad˘ch turistÛ v Ostravû-Porubû. Celkem se ho zúãastnilo 85 stfielcÛ ve vûku od 8 do 18 let. Tituly Pfieborník
a Pfiebornice mûsta Ostravy ve stfielbû ze vzduchové pu‰ky si odnesli ãlenové pofiádajícího klubu Ale‰ Bryknar a Zuzana
·vrãková. Neménû úspû‰ní byli i vítûzové jednotliv˘ch kategorií Katka Macíãková a Jifií âernou‰ek (8 – 9 let), Petra ·vrãková
a Ondfiej Îák (10 – 12 let), Karla Malá a Petr âech (13 – 14 let), Zuzana ·vrãková a Václav Planka (15 – 18 let). 
Za zmínku stojí také skuteãnost, Ïe pfiebor by nemohl probûhnout bez podpory firem Match Diabolo – Josef Schulz Bohumín, 
ETS Ostrava a firmy Tomík, s. r. o., Ostrava, kter˘m voln˘ ãas mládeÏe není lhostejn˘. (h)
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Zpráviãky
● Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ Hutní
montáÏe Ostrava pofiádá v sobotu 19. kvût-
na pro vefiejnost dal‰í roãník Jarního mon-
térského putování Beskydami, Den rodin-
né turistiky – Za toulav˘m náprstkem a se-
riál pro dûti Za dvanácti mûsíãky. Vy‰láp-
nout si mÛÏete od nádraÏí âD Ostravice
podle smûrovek k horskému hotelu Mon-
tér, kde bude mezi 6. a 10. hodinou pfiipra-
veno hned nûkolik del‰ích i krat‰ích tras,
vãetnû tras pro horská kola. Dospûlí získají
otisky pfiíleÏitostn˘ch razítek, ná‰ivku a pa-
mûtní list, dûti pak figurku Toulavého ná-
prstku. K dispozici bude i leto‰ní kalendáfi
turistick˘ch akcí.
● UÏ od Velikonoc je na hradû Hukval-
dy pfiipraven kaÏd˘ víkend a sváteãní
den pestr˘ program. Tak napfiíklad
1. kvûtna se i vy mÛÏete úãastnit ãaro-
dejnického reje a soutûÏe o nejlep‰í
masku. V úter˘ 8. kvûtna si dûti nakreslí
jaro, 12. a 13. kvûtna uvidí náv‰tûvníci
Hukvaldy za Marie Terezie, 26. a 27.
kvûtna potû‰í milovníky varhanní hud-
by koncert v kapli sv. Ondfieje a 2. ãerv-
na bude hrad doslova pohádkov˘.
● Poprvé se pfiihlásili – poprvé soutûÏili
a s pfiehledem zvítûzili. Kdo? Mendíci i jejich
dirigentka a sbormistrynû PaedDr. Yvona
Li‰ková, ocenûná porotou za vynikající di-
rigentsk˘ v˘kon. Dûtsk˘ pûveck˘ sbor
Mendíci ze Z· Krestova v Ostravû-HrabÛvce
doslova nadchl porotu ve zlatém pásmu re-
gionálního kola XI. roãníku Celostátní pfie-
hlídky dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ poãátkem
bfiezna v Karviné. Nyní je ãeká soutûÏ v ce-
lostátním kole v ãervnu ve Svitavách.
● Ve V˘tvarném centru Chagall Os-
trava bude od 2. kvûtna do 30. ãervna
k vidûní v˘stava fotografií Edmunda
Kijonky. Tento autor tvofií pfiede-
v‰ím v oblasti Ïivé fotografie, ale je-
ho oblíben˘m tématem je krajina
a komerãní i prÛmyslové foto. Ed-
mund Kijonka pracoval jako fotore-
portér v Ostravském veãerníku, Mo-
ravskoslezském dni, do roku 2000
byl vedoucím fotooddûlení v redakci
Svobody. Nyní je voln˘m fotogra-
fem. ZúãastÀuje se fotografick˘ch
soutûÏí doma i v zahraniãí, kde jiÏ
získal fiadu cen.

LahÛdka pro motoristy
Pokud vás lákají krásná auta a no-

vinky ze svûta motorismu, jistû si nene-
cháte ujít nejvût‰í motoristickou v˘stavu
na Moravû s názvem II. Ostravsk˘ auto-
salon Wevi, kterou mÛÏete nav‰tívit od
26. do 29. dubna na âerné louce. Nad
touto akcí pfiijal zá‰titu primátor mûsta
âestmír Vlãek a Regionální hospodáfiská
komora. Celkem se zatím pfiihlásilo 73
vystavovatelÛ v˘znamn˘ch firem, ne-
chybí ani prodejci 18 osobních a 12 ná-
kladních automobilov˘ch znaãek. Dále

se pfiedstaví prodejci zabezpeãovacích
systémÛ, motocyklÛ, lit˘ch kol, pneuser-
visy, prodejci autodoplÀkÛ, leasingové
spoleãnosti a fiada dal‰ích vystavovatelÛ.

Souãástí pfiehlídky bude celá fiada do-
provodn˘ch akcí pro dûti i dospûlé,
módní pfiehlídky, kaskadérské a silácké
exhibice, jízda obfiího Monster trucku
pfies vozidla… V˘stava bude otevfiena
dennû od 9 do 18 hodin. Dal‰í informace
jsou na webové stranû www.expo.cz. 

(r)

Blázniv˘ veãer v ostravském divadle
Opereta Národního divadla morav-

skoslezského v Ostravû uvedla v ãeské
premiéfie americk˘ muzikál Crazy for
You, kter˘ mûl pÛvodnû svûtovou pre-
miéru 29. 9. 1930 ve Philadelphii.
Hlavní Ïenskou postavu Molly tehdy
hrála v pÛvodním obsazení Ginger
Rogers a ãleny orchestru mimo jiné
byli i Glenn Miller a Benny Goodman.
Tato inscenace byla natolik úspû‰ná,
Ïe získala prestiÏní ocenûní Tony
(americk˘ divadelní Oscar). 

Ostravskou hudební komedii s velkole-
pou v˘pravou reÏírovala Dagmar Hlub-
ková, v hlavních rolích se pfiedstavují Jan

Ka‰tovsk˘, Marcel ·kolout, Linda Strán-
ská, Eva ZbroÏková a celá fiada dal‰ích.
Skvûlá hudba George a Iry Gershwi-
nov˘ch jistû nenechá chladn˘m Ïádného
milovníka starého dobrého jazzu ãi swin-
gu, stejnû tak jako vynikající tanec a step.
Cel˘ muzikál je pfiedev‰ím pastvou pro
oãi, na scénû Alexandra Babraje nepfie-
hlédnete bombastické kost˘my Eli‰ky
Zapletalové, které se skvûle hodí k jedno-
duchému limonádovému pfiíbûhu. Chce-
te-li si tedy odpoãinout a dopfiát sv˘m
smyslÛm barevnou podívanou a strhující
muziku, pak je tu blázniv˘ muzikál Crazy
for You právû pro vás. (ova)

Zveme vás
V rámci 56. v˘roãí 

osvobození Ostravy 
poloÏí 

pfiedstavitelé mûsta Ostravy 
vûnce u památníku padl˘ch 

ve druhé svûtové válce, 
kter˘ se nachází v Husovû parku

v âeskobratrské ulici 
v centru mûsta. 

Zahájení slavnostního aktu 
je v pondûlí 30. dubna v 10 hodin.
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Tfii muÏi na ãundru
Pokud dáte pfied jarní pfiírodou

pfiednost divadlu, o ãundr pfiijít ne-
musíte. âinohra Národního divadla
moravskoslezského v Ostravû totiÏ
pfied nedávnem doslova nadchla
publikum nastudováním hry Tfii mu-
Ïi na ãundru a âern˘ les, jejíÏ pfiedlo-
hou byla známá kniha Tfii muÏi ve
ãlunu a na toulkách Angliãana Jero-
ma Klapky Jeroma.

Pfiíbûhy tfií gentlemanÛ na cestách re-
Ïíroval Ondrej Spi‰ák. Sama komedie d˘-
chající pohodou je doslova nabita pfií-
znaãn˘m such˘m anglick˘m humorem a
fiadou peãlivû propracovan˘ch. V hlavní
roli Jeroma Klapky Jeroma, která se na

jevi‰ti vûkovû posouvá od putujícího
muÏe stfiedního vûku aÏ po starce-vypra-
vûãe, uvidíte Tomá‰e Jirmana, jeho kum-
pány na ãundru skvûle, velmi hravû
a s chutí vytváfiejí David Viktora a Fran-
ti‰ek Veãefia.

Jistû pfiekvapujícím osvûÏením celého
pfiedstavení skvûle dotváfiejícím úsmûv-
nou uvolnûnou atmosféru je i Ïiv˘ pes na
jevi‰ti. Role psa Monmorencyho se ujala
kokr‰panûlka Ema, která svou disciplino-
vaností a pfiesn˘m dodrÏováním aranÏmá
vyvrací pfiedsudek, Ïe dûti a psi na jevi‰tû
nepatfií…

(‰r)


