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Ostrava dostala pfiíleÏitost stát se centrem kultury a sportu

Je rozhodnuto: mûsto koupí ãtyfilístek nemovitostí
Na kvûtnovém mimofiádném zastu-

pitelstvu (9. 5. 2001) bylo rozhodnuto
o koupi souboru ãtyfi nemovitostí,
známûj‰ího spí‰e pod oznaãením
âtyfilístek, kter˘ tvofií Palác kultury
a sportu, stadion Vítkovice, hala Led-
Àáãek a hotel Atom.

Ve schváleném memorandu ãlenové
zastupitelstva vyjádfiili souhlas s pfievo-
dem tûchto nemovitostí z majetku akciové
spoleãnosti Vítkovice na mûsto. Uskuteãní
se prostfiednictvím novû zakládané dce-
fiiné spoleãnosti Vítkovice Aréna, a. s.

Úplatn˘ pfievod akcií bude probíhat
podle stanoven˘ch zásad plnû respektují-
cích oprávnûné zájmy a potfieby mûsta.
Klíãovou podmínkou je ov‰em zru‰ení
ve‰ker˘ch zástavních práv, a to ke dni za-
placení kupní ceny pfievádûn˘ch akcií. Ta

je vyjádfiena 50 miliony Kã. „Mûsto Os-
trava se zavázalo, Ïe po dobu následují-
cích ãtyfi let zajistí finanãní prostfiedky
z vlastních i státních zdrojÛ na provedení
oprav, modernizaci a údrÏbu tûchto ne-
movitostí. Celková ãástka byla orientaãnû
vyãíslena na 250 milionÛ korun,” uvedl
primátor âestmír Vlãek.

Zastupitelé mûsta jsou pfiipraveni zajis-
tit vûcná plnûní a penûÏní prostfiedky rov-
nûÏ s dÛrazem na pfiipravované v˘znamné
a mimofiádnû zajímavé sportovní a kul-
turní akce v âeské republice. Jmenovitû se
jedná o ME ve volejbale 2001, MS v led-
ním hokeji a ME v házené muÏÛ v roce
2004. Ostrava má v souvislosti s pofiádá-
ním tûchto vrcholn˘ch evropsk˘ch a svû-
tov˘ch klání ‰anci pfiedstavit se skuteãnû
jako sportovní a kulturní centrum. (Maj)

Îeleznému aplaudovaly davy fanou‰kÛ
I pfies neúãast nûkter˘ch závodníkÛ zvuãn˘ch jmen se milovníci atletiky
doãkali na leto‰ním jubilejním 40. roãníku Zlaté tretry ‰piãkov˘ch v˘konÛ.
Napfiíklad o‰tûpafi Jan Îelezn˘ splnil slib a na svém jediném závodû doma
v âeské republice zvítûzil. Ovace, které sklidil od aplaudujících davÛ
v ochozech, pfiispûly k neopakovatelné atmosféfie soutûÏe. 
Jak na tiskové konferenci uvedl pfiedseda organizaãního v˘boru Jan Slanina,
pofiadatelé by rádi do dvou let zafiadili Zlatou tretru do seriálu 
Grand Prix. Pfiipomínáme, Ïe leto‰ní roãník podpofiilo mûsto ze svého rozpoãtu
formou grantu ãástkou pûti set tisíc korun. (‰)

O moÏnostech a vyuÏití Strukturálních fondÛ
Evropské unie v podmínkách Ostravy

Zastupitelé sbírali zku‰enosti
Na zahraniãní pracovní cestu

vyjelo ve dnech 3. – 8. ãervna 2001
celkem 47 ãlenÛ mûstského zastu-
pitelstva a vedoucích pracovníkÛ
magistrátu. Jejich cílem, a v Ïád-
ném pfiípadû ne‰lo o náhodu, se
stalo Irsko. Tato zemû totiÏ zazna-
menala za posledních deset let do-
slova strm˘ a podle hodnocení
ekonomick˘ch expertÛ nejv˘raz-
nûj‰í vzestup hospodáfiské úrov-
nû, a na druhé stranû nepfiehléd-
nuteln˘ pokles nezamûstnanosti.
Nutno pfiipomenout, Ïe pfii vstupu
do Evropského spoleãenství v ro-
ce 1973 patfiila tato zemû k nej-
ménû rozvinut˘m ãlensk˘m stá-
tÛm.

Zástupci mûsta Ostravy se na svém
pûtidenním v˘jezdu seznámili s regio-
nální a strukturální politikou Evrop-
ské unie a na konkrétních pfiíkladech
se mohli pfiesvûdãit, jak lze úspû‰nû
pfiilákat do daného území zahraniãní
investory, získat finanãní prostfiedky,
ale také jak˘mi zpÛsoby podpofiit tu-
ristick˘ ruch. V pracovní ãásti pro-
gramu nescházela ani studie metod
práce regionální rozvojové agentury
Shannon Development, která ‰est let
velmi úspû‰nû spolupracuje s ostrav-
skou Agenturou pro regionální roz-
voj. V Dublinu se zastupitelé zúãast-
nili pfiedná‰ky zamûfiené na vyuÏití

Strukturálních fondÛ EU a následné
diskuze pfiímo v Institutu pro vefiej-
nou správu. Shodli se na tom, Ïe
osobní poznání a v˘mûna názorÛ je
vÏdy lep‰í neÏ teoretické studium
fiady materiálÛ a praktické získání po-
znatkÛ se nepochybnû projeví pfii
rozhodování ãlenÛ zastupitelstva
v jednotliv˘ch oblastech souvisejících
s rozpoãtem mûsta.

Mimochodem, jsou to právû Struk-
turální fondy Evropské unie, které
velmi pozitivnû pfiispívají ke sniÏo-
vání rozdílÛ mezi jednotliv˘mi regi-
ony a zejména pak ke znaãnému
zlep‰ování Ïivotního prostfiedí a soci-
ální politiky. V rozpoãtu mûsta pro
leto‰ní rok se poprvé a hlavnû vidi-
telnû promítly finanãní prostfiedky
z fondu ISPA. Brusel v loÀském roce
schválil Ostravû projekt kanalizaã-
ního sbûraãe a kolektorizace centra
mûsta. V pfií‰tích tfiech letech by tak
mûlo z Evropské unie dorazit 600 mi-
lionÛ korun.

V˘jezd skupiny pfii‰el na 1,4 mil.
korun, které byly uvolnûny ze schvá-
leného rozpoãtu mûsta pro rok 2001.
Podobné pracovní cesty zastupitelÛ
mûsta Ostravy se konají pravidelnû
kaÏdé dva roky. V roce 1999 nav‰tívili
ãlenové zastupitelstva partnersk˘ re-
gion Lotrinsko. 

(r)



1. Finanãní prostfiedky ze státního
rozpoãtu: Rada mûsta schválila pfiijetí
a vyuÏití finanãních prostfiedkÛ ze státního
rozpoãtu pfiidûlen˘ch mûstu Ostrava na re-
alizaci Podpory projektÛ Integrace romské

komunity. Dotace v celkové v˘‰i 370 000 korun je urãena na program podpory terénních
sociálních pracovníkÛ v roce 2001. V rámci uvedeného programu v Ostravû pracují dva te-
rénní sociální pracovníci pro romskou komunitu, ktefií pÛsobí ve dvou problémov˘ch
mûstsk˘ch lokalitách. Náplní jejich práce je poskytování sociální asistence nûkolika rom-
sk˘m rodinám, dohled na fiádnou ‰kolní docházku, pomoc s rodinn˘m rozpoãtem apod. 

2. Pfiijetí daru: Rada mûsta rozhodla o pfiijetí daru Socha pro Ostravu k novému století
od autora doc. Mariuse Kotrby, která bude odlita z bronzu. O poskytnutí grantu statutár-
ního mûsta Ostravy v oblasti kultury pro leto‰ní rok ve v˘‰i 500 000 korun na realizaci to-
hoto projektu rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání dne 31. ledna. 

3. Finanãní pfiíspûvky: Ostravská univerzita obdrÏí pfiíspûvek ve v˘‰i 5 000 korun
k vydání vûdeckého sborníku z konference II. mezinárodní studentská vûdecká soutûÏ
Nastupující vûdecká generace. Tuto mezinárodní studentskou konferenci dne 28. bfiezna
2001 pofiádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Kromû fiady hostÛ z rÛzn˘ch fakult
ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol, z nichÏ nejpoãetnûj‰í delegace byla z Univerzity Karlovy v Praze,
pfiijeli na ostravskou konferenci také úãastníci ze zahraniãí. Setkali se zde osobnosti zab -̆
vající se literární vûdou, kulturologií, lingvistikou a translatologií v oboru rusistiky a bylo
uzavfieno mnoho odborn˘ch kontaktÛ.

4. Zimní údrÏba komunikací: Rada mûsta byla seznámena s vyhodnocením zimní
údrÏby komunikací a provozu MHD v sezonû 2000/2001. Plán zimní údrÏby státních silnic
I. – III. tfiídy a místních komunikací v majetku mûsta schválila rada loni v fiíjnu. V zimním
období sjízdnost na uvedené silniãní síti zabezpeãovaly tradiãnû Ostravské komunikace,
a. s., v následujícím rozsahu:

Státní (krajské) silnice vãetnû ramp 211,277 km
Místní komunikace I. a II. tfiídy vãetnû ramp 137,133 km
Místní komunikace, po nichÏ je vedena MHD 6,415 km
Celkem 354,825 km
Nicménû pfied zimní sezonou do‰lo ke zv˘‰ení poãtu udrÏovan˘ch kilometrÛ o témûfi

33 a to pfii stávajícím poãtu ve‰keré techniky. Celkové náklady na zimní údrÏbu v‰ech ko-
munikací ãinily 32,7 milionu korun, z toho zimní údrÏba místních komunikací 13,2 mili-
onu korun, coÏ je 100,8 % ve srovnání s pfiedcházející sezonou. Toto zv˘‰ení je jen nepa-
trné s ohledem na zv˘‰ení poãtu udrÏovan˘ch kilometrÛ.
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Jednání rady
59. schÛze - 15. 5. 2001

1. Finanãní dotace z Fondu zdraví:
Rada mûsta souhlasí s návrhem na poskyt-

nutí dotace z Fondu zdraví 
✓ ve v˘‰i 100 000 korun Domu techniky Ostrava, spol. s r. o. âást penûz, a to 60 000

korun, bude pouÏita na úhradu ãásti nákladÛ na sborník pfiedná‰ek a zb˘vajících 40 000
korun na pronájem prostor pro jednání u pfiíleÏitosti V. gerontologick˘ch dnÛ Ostrava.
Leto‰ní roãník tohoto tradiãního kongresu se uskuteãní ve dnech 17. – 19. fiíjna. Odborn˘
program je orientován na zdravotnû-sociální problematiku, v leto‰ním roce pfieváÏnû re-
habilitaci, stárnoucí a star‰í populaci a vzdûlávání ve zdravotnû-sociální sféfie. Kongresu se
zúãastní pfiibliÏnû 300 odborníkÛ z oblasti geriatrie a gerontologie. Cílem jednání kon-
gresu je anal˘za souãasného stavu stárnoucích a star‰ích obyvatel a hledání fie‰ení zji‰tû-
n˘ch nedostatkÛ, 

✓ ve v˘‰i 20 000 korun Gymnáziu Ostrava-HrabÛvka, Fr. Hajdy 34. Finanãní pfiís-
pûvek ‰kola pouÏije na nákup zdravotnického materiálu, videokazety se zdravotnic-
kou tematikou, zaji‰tûní ‰kolení a pfiedná‰ek pro studenty bûhem mimo‰kolní ãinnosti
mládeÏe v rámci pfiedmûtu Zdrav˘ Ïivotní styl (zamûfien˘ pfiedev‰ím na vzdûlávání
studentÛ v oblasti znalostí první pomoci, komunikace mezi zdrav˘mi a postiÏen˘mi
apod.).

ZÛstatek Fondu zdraví k 30. 4. 2001 ãiní 810 197 korun.
2. Veletrh MIPIM 2002: Statutární mûsto Ostrava se také v roce 2002 zúãastní meziná-

rodního veletrhu nemovitostí a investiãních pfiíleÏitostí MIPIM ve francouzském Cannes.
Na leto‰ním 12. roãníku veletrhu se mûsto Ostrava pfiedstavilo jiÏ po páté. Ke své prezen-
taci tradiãnû vyuÏívá v˘stavní plochu v hlavním, nejfrekventovanûj‰ím podlaÏí
Festivalového paláce. V leto‰ním roce se opût celá ostravská expozice setkala se znaãn˘m
zájmem investorÛ.

3. Finanãní prostfiedky z Ekologického fondu: Rada rozhodla o poskytnutí 
✓ 600 000 korun pro mûstsk˘ obvod Pustkovec na odbahnûní Pustkoveckého rybníka,
✓ 1,4 mil. korun pro odbor dopravy a komunálních sluÏeb MMO na dokonãení terén-

ních prÛzkumÛ zelenû pro pasport a general zelenû,
✓ 30 000 korun pro mûstsk˘ obvod Polanka nad Odrou na ãásteãnou úhradu nákladÛ

spojen˘ch s vydáním drobné publikace k 10. v˘roãí vyhlá‰ení Chránûné krajinné oblasti
Poodfií, 

✓ 90 000 korun pro mûstsk˘ obvod Ostrava-Jih na provedení údrÏby soukrom˘ch po-
zemkÛ za hotelem Atom, které vlastníci neudrÏují. DÛvodem je konání Mistrovství Evropy
ve volejbale v Paláci kultury a sportu.

Rada doporuãila zastupitelstvu:
✓ poskytnutí finanãního pfiíspûvku z Ekologického fondu Spoleãnosti pfiátel Poodfií ve

v˘‰i 145 000 korun na pfiipravované aktivity pro rok 2001 (Spoleãnost pfiátel Poodfií je ob-

60. schÛze - 29. 5. 2001

Nezapomínejte na doklady!
Dlouhé fronty ÏadatelÛ ãekajících

na pas se uÏ staly bûÏn˘m koloritem
zaãínající sezony letních dovole-
n˘ch. PfiestoÏe uÏ obãané mohou
podat Ïádost o pas také na deseti vy-
bran˘ch úfiadech mûstsk˘ch obvo-
dÛ, fronty pfied úfiadovnou v Milí-
ãovû ulici v centru mûsta nemizí.

Podle vedoucí úseku cestovních do-
kladÛ odboru vnitfiních vûcí Magistrátu
mûsta Ostravy Stanislavy Havlenové je
nutné se sezonním náporem poãítat.
Obãané sice mají moÏnost podat své Ïá-
dosti a pak si vyzvednout nové cestovní
doklady na matrikách vybran˘ch mûst-
sk˘ch obvodÛ, ale potfiebují-li vystavit
pas do 24 hodin, musejí pfiijít do centra
na Milíãovu. V tomto pfiípadû je ov‰em
tfieba poãítat nejen s ãekáním v fiadû, ale
i tím, Ïe doklady vydávané do 24 hodin
platí pouze rok.

Pokud si chtûjí obãané ovûfiit náleÏi-
tosti potfiebné k Ïádosti o pas, získají in-
formace na internetov˘ch stranách Ma-
gistrátu mûsta Ostravy, ve stfiedisku in-
formaãních sluÏeb pfiípadnû na vybra-
n˘ch matrikách. Ze zku‰enosti Stanislavy
Havlenové vypl˘vá, Ïe nejãastûji dochází

Statutární mûsto Ostrava
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na 

udûlení Stipendia mûsta Ostravy
Stipendium mûsta Ostravy bude udûleno na základû v˘bûrového fiízení dvanácti
vynikajícím studentÛm fiádného denního studia, ktefií mají ukonãen tfietí nebo

vy‰‰í roãník nûkteré z vysok˘ch v âeské republice.
O udûlení Stipendia mûsta Ostravy mohou rovnûÏ Ïádat studenti, ktefií pokraãují

bezprostfiednû po úspû‰ném ukonãení fiádného denního studia v interním
doktorandském studiu na nûkteré V· v âeské republice.

Stipendium bude poskytnuto jednomu Ïadateli, kter˘ úspû‰nû ukonãil toto
studium a bez pfieru‰ení pokraãuje ve studiu na vysoké ‰kole v zahraniãí.

Îadatelé musí mít trvalé bydli‰tû na území mûsta Ostravy. Podrobnûj‰í informace
a podmínky pro zafiazení do v˘bûrového fiízení poskytuje odbor kultury

a vzdûlanosti MMO, Proke‰ovo námûstí ã.8, 729 30 Ostrava.

Pfiihlá‰ky budou pfiijímány do 20. ãervence 2001.
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Vyhlídková vûÏ radniãní budovy je od
1. ãervna 2001 uzavfiena. DÛvodem je
nûkolik mûsícÛ pfiipravovaná nároãná
a rozsáhlá rekonstrukce ochozÛ. Postup-
nû bude vymûnûno oplechování, pro-
sklené díly stûn, zábradlí a samozfiejmû
poloÏeny nové izolaãní vrstvy. Celkové
náklady na realizaci této investiãní akce
byly vyãísleny na zhruba 1,8 mil. korun,
které jsou uvolnûny z mûstské pokladny.
VûÏ bude znovu otevfiena pro vefiejnost
první prázdninov˘ den, tedy 1. ãervence
2001.

Upozornûní

k prÛtahÛm, kdyÏ si rodiãe Ïádající o pas
pro dítû do 15 let zapomenou vzít s se-
bou kromû rodného listu dítûte svÛj od-
dací list. Pro úplnost pfiipomínáme úfiady
mûstsk˘ch obvodÛ, kde je moÏné podat
na matrikách Ïádost o vystavení cestov-
ních dokladÛ: Moravská Ostrava a Pfií-
voz, Slezská Ostrava, Radvanice a Barto-
vice, Polanka, Ostrava-Jih, Vítkovice,
Stará Bûlá, Mariánské Hory a Hulváky,
Svinov a Poruba.

(‰)

ãansk˘m sdruÏením, jehoÏ cílem je podporovat v‰echny aktivity smûfiující ke zlep‰ení Ïi-
votního prostfiedí v regionu Poodfií. Svou ãinnost zamûfiuje pfiedev‰ím v následujících ob-
lastech: ekologická osvûta a vzdûlávání obyvatel regionu, editaãní a propagaãní ãinnosti,
enviromentální ãinnosti pro mládeÏ, a to i zdravotnû postiÏenou, vlastní terénní práce
v chránûn˘ch územích).

4. Bezúplatn˘ pfievod nemovitostí: Rada souhlasí s návrhem zámûru darovat nemo-
vitosti Ostravské univerzitû. Jedná se o areál Základní ‰koly Podlahova 1 a 3 v Ostravû-
Mariánsk˘ch Horách. V souãasné dobû jiÏ Ostravská univerzita uÏívá ãást budovy. V dal‰í
ãásti probíhá v˘uka ÏákÛ základní ‰koly, která zde v‰ak od ‰kolního roku 2001/2002 bude
ukonãena. Darovan˘ch budov a pfiilehl˘ch pozemkÛ hodlá Ostravská univerzita vyuÏít
pro potfieby Pedagogické fakulty, kterou dlouhodobû tíÏí neuspokojivé prostorové pod-
mínky. 

5. Prevence kriminality: Rada mûsta vzala na vûdomí pfiehled realizovan˘ch projektÛ
prevence kriminality a protidrogové prevence v letech 1996 aÏ 2000. Mûstu Ostrava byla
bûhem uplynul˘ch pûti let poskytnuta státní úãelová dotace v celkové v˘‰i 35 498 205 ko-
run, z toho na realizaci 71 projektÛ prevence kriminality 25 552 000 korun a na 21 pro-
jektÛ realizovan˘ch v rámci protidrogové prevence 9 946 205 korun. (tsh)
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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

Dva roky se uãil ãesky francouz-
sk˘ vychovatel autistick˘ch dûtí
Jean-Marie Vizioz, kter˘ je v tûchto
dnech na stáÏi ve Speciálních ‰ko-
lách kpt. Vajdy v Ostravû-Zábfiehu.
Pfied koncem jeho pobytu jsme ho
poÏádali o krátk˘ rozhovor.

Proã právû Ostrava?
„V âeské republice jsem uÏ po-

druhé. První kontakty jsem zde navá-
zal na konferenci o autismu v roce
1999, pfii pfiíleÏitosti âesko-francouz-
sk˘ch dnÛ v Ostravû. Nûkteré pfied-
ná‰ky mû zaujaly natolik, Ïe jsem po-
Ïádal o moÏnost profesní stáÏe.”

Jak˘ je rozdíl v péãi o handicapo-
vané dûti a mládeÏ ve Francii a u nás?

„Ná‰ léãebnû v˘chovn˘ ústav patfií
pod ministerstvo zdravotnictví, za-
tímco zdej‰í ‰koly pod ministerstvo
‰kolství. Ale tento rozdíl není pod-
statn˘. Nevím, zda je to jen v pedago-
gické tradici zemû Komenského, ale
fascinuje mû pfiístup a tvofiivost uãi-
telÛ a vychovatelÛ, ktefií se z dûtí snaÏí
dostat maximum bez ohledu na jejich
postiÏení. PfiestoÏe pro svou práci a za
svou práci mají ménû penûz neÏ u nás,
jejich nad‰ení a tvofiivost jsou obdivu-
hodné. Ov‰em zaujal mû i samotn˘
metodick˘ pfiístup. Jak to jen jedno-
du‰e laicky fiíci – u nás jde o to, aby
dûti byly v rámci svého postiÏení v po-
hodû. Zde je jim navíc vytvofien v˘-
chovn˘ a vzdûlávací plán, kter˘ se
pravidelnû hodnotí a podle v˘sledkÛ
mohou b˘t stanoveny i vy‰‰í cíle.”

Existuje mezi na‰imi zemûmi rozdíl
ve vzdûlání odborníkÛ?

„Zatímco u nás mají vychovatelé
stfiedo‰kolské vzdûlaní a pedagogové
vzdûlávající handicapované absolvují
tfiíleté pomaturitní studium, zde, jak
jsem zjistil, je nezbytné vzdûlání vyso-
ko‰kolské.”

Co z poznatkÛ, které jste v Ostravû

získal, hodláte uplatnit po návratu do-
mÛ?

„Velmi mû inspirovala úzká spolu-
práce uãitelÛ s rodiãi. To je v˘borné,
vytváfií to mezi nimi soudruÏnost, tak-
Ïe uãitel mÛÏe získat daleko více po-
znatkÛ o zázemí rodiny, z níÏ Ïák po-
chází. Rád bych doma zaloÏit obdobu
va‰ich sdruÏení rodiãÛ.”

Francouzsk˘ vychovatel Jean-Marie Vizioz je nad‰en profesionalitou na‰ich odborníkÛ

Pfiekvapilo mû, jak je Ostrava o víkendu pustá
Po celou dobu stáÏe jste pouze ve

speciálních ‰kolách kpt. Vajdy?
„Ne. Díky m˘m hostitelÛm jsem

nav‰tívil také dal‰í zafiízení, napfiíklad
Dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi Mûstské
nemocnice Ostrava-Fifejdy a Ústav so-
ciální péãe v Muglinovû. Nerad bych
v‰ak na nûkoho v tom v˘ãtu zapo-
mnûl, protoÏe se mi v‰ude velmi
ochotnû vûnovali a snaÏili se mi o své
práci fiíci co nejvíce. V této souvislosti
bych chtûl podûkovat také studentÛm
Ostravské univerzity, ktefií mi po ce-
lou dobu pobytu tlumoãili.”

Staãil jste si kromû speciálních zafií-
zení prohlédnout také mûsto a jeho
okolí?

„Nav‰tívil jsem Hradec nad Mora-
vicí, RoÏnov pod Radho‰tûm, Hornic-
ké muzeum v Petfikovicích a pro‰el
jsem si i centrum mûsta. Popravdû fie-
ãeno mû ‰okovalo, jak se Ostrava o ví-
kendu vylidní. Mûl jsem dojem, Ïe
jsem v centru sám, a kdyby mû pfiátelé
nevzali na exkurzi po spoleãensk˘ch
zafiízeních ve Stodolní ulici, asi bych
tomu i uvûfiil.”

Myslíte, Ïe se budete do Ostravy vra-
cet?

„Pokud to bude moÏné, tak velmi
rád. Jen se musím je‰tû víc nauãit
ãesky, protoÏe bych pfií‰tû kromû na-
slouchání a pozorování uÏ také rád
pracoval.” (‰áh)



Primátor Ko‰ic neskr˘val pfii pohledu z radniãní vûÏe pfiekvapení nad tím, jak je
prÛmyslová Ostrava nádhernû zelená.
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1. Struktura pfiíjmÛ v tis. Kã

daÀové pfiíjmy 3 065 068
nedaÀové pfiíjmy 502 826
kapitálové pfiíjmy 2 475 818
dotace 609 038
pfiíjmy celkem 6 652 750

BûÏné v˘daje podle úãelu pouÏití v tis. Kã
zemûdûlství a lesní hospodáfiství 11 638
prÛmyslová a ostatní odvûtví hospodáfiství 960 171
sluÏby pro obyvatelstvo 542 565
sociální vûci a politika zamûstnanosti 456 932
ochrana, bezpeãnost 354 576
vefiejná správa a sluÏby 918 339

3 244 221

Struktura financování
Financování pfiedstavuje pfievahu pfiíjmÛ nad v˘daji, kde se promítá úhrada splátek

dlouhodobû pfiijat˘ch pÛjãek ve v˘‰i 173 660 tis. Kã a pfiijat˘ hypoteãní úvûr ve v˘‰i
27 000 tis. Kã. Zb˘vající objem pfiedstavuje zhodnocování voln˘ch zdrojÛ za úãelem fií-
zení likvidity. Rozdíl mezi pfiíjmy a v˘daji ve v˘‰i 2 081 217 tis. Kã netvofií hospodáfisk˘
v˘sledek za bûÏn˘ rok. âástku je nutno upravit podle stanovené metodiky minister-
stva financí a po úpravách ãiní 2 116 502 tis. Kã.

Kapitálové v˘daje podle úãelu pouÏití v tis. Kã
bytová v˘stavba 166 927
technická vybavenost 79 374
dopravní stavby 82 893
vefiejné osvûtlení 25 570
sociální stavby 34 918
zdravotnické stavby 457
‰kolské stavby 242
vodohospodáfiské stavby 99 237
ostatní stavby 359 012
ostatní kapitálové v˘daje 5 661
investiãní nákupy (budovy a pozemky) 56 245
hmotn˘ investiãní a neinvestiãní majetek 24 537
nákup majetkov˘ch podílÛ 41 500
inv. dotace podnik. subj. – právnick˘m osobám 201 174
inv. pfiíspûvky pfiíspûvkov˘m organizacím 46 781
investiãní transfery mûstsk˘m obvodÛm 87 513
kapitálové v˘daje rozpoãtov˘ch organizací 15 271

1 327 312

daÀové pfiíjmy

nedaÀové pfiíjmy

kapitálové pfiíjmy

dotace

1. Struktura v˘dajÛ v tis. Kã

bûÏné v˘daje 3 244 221
kapitálové v˘daje 1 327 312

4 571 533

bûÏné v˘daje

kapitálové v˘daje

Ko‰ice jsou partnersk˘m
mûstem Ostravy

Primátor Ostravy âestmír Vlãek
a primátor Ko‰ic Zdenko Trebuºa
podepsali 25. 5. 2001 Dohodu 
o partnersk˘ch vztazích a spolu-
práci. Ta se bude opírat zejména
o oblasti, jako jsou podpora podni-

kání, ochrana Ïivotního prostfiedí,
ale i kultura, vzdûlání, cestovní
ruch ãi rozvoj b˘val˘ch prÛmyslo-
v˘ch ploch. 

„Následná v˘mûna zku‰eností a in-
formací nabízí nemalé moÏnosti obûma

stranám. Oficiálním zpeãetûním spolu-
práce prakticky vrcholí první úspû‰n˘
pokus o pfienesení principÛ tzv. vise-
grádské ãtyfiky formou konkrétní spo-
lupráce samospráv v‰ech ãtyfi zemí,”
uvedl bezprostfiednû po podpisu pri-
mátor â. Vlãek. Obdobnou dohodu 
o partnersk˘ch vztazích mûsto Ostrava
jiÏ uzavfielo v lednu roku 1996 s Kato-
vicemi a letos v dubnu s maìarsk˘m
Miskolcem.

(M) 

Rozpoãet skonãil k 31. 12. 2000
s pfiebytkem

Negativní ekonomické prostfiedí
v loÀském roce, které provázel ze-
jména rÛst nezamûstnanosti a nekázeÀ
daÀov˘ch poplatníkÛ, v˘raznûji ovliv-
nilo v koneãném souãtu pouze daÀ ze
závislé ãinnosti (plnûní na 96,2 %).

Celkové pfiíjmy mûsta byly plnûny
v loÀském roce na 100,1 %, v˘daje na

94,7 %. V koneãném efektu tato ãísla
pfiedstavují, pokud k nim pfiipoãteme
je‰tû v˘nosy z prodeje akcií SME, a. s., 
a SMP, a. s., Ïe Ostrava má k dispozici
díky svému obezfietnému a do jisté míry
konzervativnímu hospodafiení pfiebytek
ve v˘‰i 2 miliardy 116 milionÛ a 502 tisíce
korun. (M)

Mûsto Ostrava má jiÏ v leto‰ním roz-
poãtu vyãlenûno zhruba 80 milionÛ ko-
run na nákup a zpracování projektové
dokumentace dlouhé roky rozestavû-
ného objektu naproti Domu kultury
Vítkovice. S dostavbou tohoto monstra
za asi 160 milionÛ korun se poãítá v pfií‰-
tím roce. Poté tam vznikne Informaãní 

a správní centrum Ostravy, které bude
obãanÛm poskytovat sluÏby dennû
vãetnû sobot a nedûlí. Pod jednou stfie-
chou a v pfiíjemném prostfiedí bude
moÏné vyfiídit v‰e, co souvisí s obãan-
sk˘mi prÛkazy, podnikáním a dal‰ími
správními ãinnostmi.

(m) 

Informaãní a správní 
centrum pro obãany
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Kolejov˘ orchestr zahrál
naprosto ãistû

Sto let elektrické tramvaje si
Ostrava pfiipomenula v prÛbûhu mi-
nulého mûsíce s neb˘val˘m zájmem
odborné, ale zejména pak laické ve-
fiejnosti.

Podle Miroslava Albrechta, vedoucího
informaãního oddûlení Dopravního pod-
niku Ostrava, naprost˘m vyvrcholením
slavností byly nespornû v sobotu
12. kvûtna Dny otevfien˘ch dvefií v Ústfied-
ních dílnách v Martinovû a v tramvajové
vozovnû v Porubû. „Pfiehr‰le atrakcí na
obou místech se stala neb˘val˘m lákad-
lem pro tisíce OstravanÛ. Pfiipraveny byly
v˘stavy historick˘ch i souãasn˘ch tram-

vají, technologick˘ch vozidel a mecha-
nismÛ, prohlídky jednotliv˘ch pracovi‰È
apod. Byli jsme opravdu mile pfiekvapeni
tak velk˘m zájmem lidí. Ov‰em to, co se
odehrálo o den pozdûji na jednokolejné
trati z Vfiesinské do Záti‰í, bylo neuvûfii-
telné,” fiíká nad‰enû M. Albrecht a dál vy-
práví, jak tramvajov˘ koncert pro jedno-
kolejku se dvûma v˘hybnami odehrál
podle not v pÛlhodinovém taktu pfiesnû
naladûn˘ kolejov˘ orchestr tfiiadvaceti
historick˘ch, ale i souãasn˘ch tramvají
a dal‰ích kolejov˘ch vozidel. O naprosto
„ãist˘ zvuk” se urãitû nejvíce zaslouÏili
ãlenové KrouÏku pfiátel MHD. (m)

Dopravní podnik chystá odmûny
Devastace v‰eho, co jim pfiijde

pod ruku, je stále oblíbenûj‰í „zá-
bavou” nûkter˘ch, zejména pak
mlad‰ích lidí. BohuÏel, jejich zá-
jmu neunikají ani dopravní pro-
stfiedky MHD.

Jak uvedl Jifií Hána, tiskov˘ mluvãí
Dopravního podniku Ostrava, akciová
spoleãnost se obrací na v‰echny slu‰-
né cestující, kter˘m není toto niãení
vozidel lhostejné, s Ïádostí o pomoc
a následnou nabídkou odmûny. Bude
to samozfiejmû za pfiispûní vedoucí
k odhalení pachatele vandalismu.

„Obãanovi poskytneme bezplatnû
kupony, popfi. jízdenky v hodnotû aÏ
do v˘‰e dlouhodobé ãasové roãní jíz-

denky v rámci mûsta Ostravy. Pfii po-
suzování takovéto odmûny budeme
brát v úvahu zpÛsobenou ‰kodu, její
rozsah a pochopitelnû míru osobního
podílu na zadrÏení pachatele,” dodal
Ing. Hána s pfiesvûdãením, Ïe poãet
„znaãek“ sprejerÛ a jin˘ch vandalÛ na
trolejbusech, tramvajích i autobusech
se právû díky pomoci obãanÛ pod-
statnû sníÏí. Odmûna ve formû ku-
ponÛ ãi jízdenek bude obãanovi pfie-
dána ihned, jakmile orgány ãinné
v trestním fiízení potvrdí Dopravnímu
podniku Ostrava, Ïe jeho jednání bylo
pfiíãinou nebou jednou z pfiíãin odha-
lení pachatele.

(M)

Investiãní v˘stavba v Ostravû v sou-
ãasné dobû ani na okamÏik nepolevuje.
Právû naopak. Jen v centru mûsta bude
v nejbliÏ‰ích dnech a t˘dnech odstarto-
vána nebo dokonãena více neÏ desítka
staveb, které do urãité míry ovlivní ply-
nulou prÛjezdnost vozidel, pohyb
chodcÛ a doãasnû omezí také poãet ne-

placen˘ch parkovacích míst. UÏ pfií‰tí
mûsíc bude dokonãena rekonstrukce
ulice Dr. ·merala, pfiívozská ãást ul. Ná-
draÏní a ulice Po‰tovní aÏ k Husovu sa-
du. Mimochodem, jeho rozsáhlá oprava
za zhruba 15 mil. korun bude zahájena
je‰tû v mûsíci ãervnu.

(m)
Rekonstrukce komunikací a vefiejn˘ch prostranství v centru mûsta

místo náklady (v mil. Kã) zahájení

ul. 30. dubna (ãást) 15,0 srpen
ul. Bráfova 1,2 ãerven
ul. âs. legií (ãást) + 0,4 srpen
ul. Na Hradbách (ãást) 1,1 kvûten
ul. Dr. ·merala (zbytek) 0,9 ãervenec
Havlíãkovo nábfieÏí (ãást) + 0,3 ãervenec
ul. Korejská (ãást) + 0,4 záfií
ul. NádraÏní (Pfiívoz) 1,0 ãervenec
ul. Po‰tovní (zbytek) 8,0 ãervenec
ul. Pfiívozská (zbytek) 0,8 srpen
ul. Tyr‰ova (ãást) 0,8 srpen
ul. Milíãova (ãást) 1,1 srpen

+ oznaãuje akce, které se budou realizovat v závislosti na skuteãném ãerpání 
finanãních prostfiedkÛ

Centrum Ostravy se 
pfievlékne do nového

Nájemné ve mûstû vzroste 
maximálnû o 4 procenta

Na Ostravany ãeká od 1. ãervence
2001 opût po roce zv˘‰ení ceny ná-
jemného. âlenové rady totiÏ po shod-
ném návrhu a vyjádfiení v‰ech mûst-
sk˘ch obvodÛ rozhodli o maximál-
ním koeficientu ve v˘‰i 1,04. To pfied-
stavuje vy‰‰í cenu o 4 % za metr ãtve-
reãní podlahové plochy.

„Jedná se o maximální finanãní hra-
nici, kam aÏ mÛÏe vlastník nebo pronají-
matel ve sv˘ch poÏadavcích jít. Samo-
zfiejmû se mÛÏe s nájemníkem bytu do-
hodnout i na cenû niÏ‰í. Koeficient není
v Ïádném ohledu dogma, pouze striktnû
stanovuje horní hranici. Ta nesmí b˘t
pfiekroãena,” podotkla Helena Pavlon-
ková z odboru dopravy a komunálních
sluÏeb.

Od 1. ãervence tohoto roku bude tedy
základní mûsíãní nájemné v bytû I. kate-

gorie ãinit 23,81 Kã za jeden metr ãtve-
reãní podlahové plochy, v bytû II. kate-
gorie to bude 17,84 Kã, v bytû III. kate-
gorie pfiijde 1 m2 na 13,88 Kã a v bytû
IV. kategorie na pouh˘ch 9,90 Kã.

Leto‰ní rÛst nájemného je nejniÏ‰í za
posledních osm let. Rozhodnutí minister-
stva financí pochopitelnû ovlivnil v˘voj
cen stavebních prací v loÀském roce.
Helena Pavlonková v‰ak upozornila, Ïe
souãasná vyhlá‰ka ministerstva, kterou
se fiídí nájemné v obcích âeské repub-
liky, a tedy i v Ostravû od roku 1993, po-
zb˘vá platnosti k 31. 12. 2001. V‰e zatím
nasvûdãuje tomu, Ïe regulované ná-
jemné bude ukonãeno. Ale stanovení zá-
kladních principÛ je v souãasné dobû
plnû v rukou ministerstva financí a mini-
sterstva pro místní rozvoj.

(Maj)

Pfiíklad zapoãítatelné plochy bytu o velikosti 60 m2/Kã mûsíãnû:
období kategorie bytu Kã/m2

I. II. III. IV.
1. 7. 1998 – 30. 6. 1999 1 197,60 897,60 699,00 498,60
1. 7. 1999 – 30. 6. 2000 1 309,20 981,00 763,80 544,80
1. 7. 2000 – 30. 6. 2001 1 373,40 1 029,00 801,00 571,20
1. 7. 2001 – 31. 12. 2001 1 428,60 1 070,40 832,80 594,00

âlenové rady mûsta se seznámili
v závûru kvûtna s návrhem na zkva-
litnûní dopravní obsluhy mûst-
sk˘ch obvodÛ Slezská Ostrava,
Radvanice a Bartovice zavedením
nov˘ch autobusov˘ch linek 96, 97
a 75 do mûstské hromadné do-
pravy  od 2. 9. 2001. 

✓ autobusová linka ã. 96 má b˘t
vedena od objektu DÛl Petr Bezruã
(Modr˘ pavilon) po ulici Hefimanická,
Mare‰ova, Fi‰erova, Pomezní, Kep-
kova a dále zpût k Modrému pavilonu,

✓ trasa autobusové linky ã. 97

bude od b˘valé restaurace Brazílie na
ulici Petfivaldské po ulicích Hefima-
nická, Sládeãkova k Dolu Petr Bezruã
(Modr˘ pavilon) a dále zpût k objektu
Brazílie,

✓ autobusová linka ã. 75 povede
od objektu Bastro, a. s., na ulici Liho-
varská, po ulicích Dalimilova, Fry‰-
tátská, Vratimovská, Pekafiská, Bi-
vojova, Lidická, V˘stavní na Mírové
námûstí a zpût. 

Doprava na lince ã. 96 a 97 bude
zabezpeãena vozem minibus a linka
ã. 75 bûÏn˘m autobusem Karosa.

Pfiibudou nové autobusové linky



Bambari se cítí nejbezpeãnûji u své mámy Hope.
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Mláìata vzlétnou aÏ
po pûtatfiiceti dnech

Na na‰i redakci se obrátil s pros-
bou Roman Kozel z Poruby, kterému
se na balkonû bytu zabydleli nûjací
dravci (na fotografii). „NedokáÏu je
urãit a nevím, jak se k tûmto ptákÛm
vlastnû chovat. Mohu vÛbec na bal-
kon chodit?” ptal se ponûkud bez-
radn˘ „ornitolog”.

I nás zajímalo, kdo se to nezván
uhnízdil u pana Kozla, ale hlavnû pak,
jak se v tomto a podobn˘ch pfiípadech
zachovat. Fundovanou odpovûì jsme
získali v zoologickém oddûlení ostravské
zoo u Petra âolase:

„Jedná se o na‰eho ve mûstech nejhoj-
nûj‰ího dravce z ãeledi sokolovit˘ch –
po‰tolku obecnou (Falco tinnunculus).
V Ïádném pfiípadû se nesnaÏte hnízdícím
ptákÛm nijak pomáhat. Sami si najdou
dostatek potravy. A pokud to bude jen
moÏné, omezte maximálnû svÛj pobyt na
balkonû. Po‰tolky sná‰ejí prÛmûrnû tfii aÏ
‰est vajíãek. Doba inkubace se pohybuje
mezi 27 – 31 dny. Mláìata jsou vzletná,
kdyÏ mají 28 – 35 dnÛ. Dal‰ích zhruba
sedm aÏ ãtrnáct dnÛ trvá jejich dokrmo-
vání rodiãi. Pokud by ale bylo hnízdo se
snesen˘mi vejci opu‰tûné, mohou b˘t
vejce umûle odlíhnuta pfiímo u nás 

V souãasné dobû byla dokonãena
oprava obou bfiehÛ fieky Ostravice
v úseku od jejího soutoku s Luãinou
aÏ po tzv. Kameneckou lávku. První
etapu této investiãní akce vyãíslilo
Povodí Odry na zhruba 13 mil. ko-
run. Pokud se podafií zajistit srovna-
telnû vysok˘ objem penûz, mûlo by se
pokraãovat s úpravami terénu podél
fieky aÏ do Pfiívozu k lávce Muglinov-
ské.

Mezi Ïelezniãním mostem na trati
Ostrava-Svinov a Ostrava-Vítkovice a zá-
bfieÏsk˘m splavem probíhá úprava bfiehÛ
fieky Odry. Jak nám napsal V. Mandrla,
hráz na pravém bfiehu ve smûru toku je
velmi intenzivnû vyuÏívána milovníky
cyklistiky. V této souvislosti se ptá, zda
se zde poãítá do budoucna s cyklistickou
stezkou. Pro odpovûì jsme si za‰li na
odbor dopravy a komunálních sluÏeb,

kde nám Jaroslav ·auer, mimo jiné také
ãlen koordinaãní skupiny pro realizaci
cyklotras, fiekl:

„V úseku po pravém bfiehu Odry mezi
lodûnicí ve V˘‰kovicích a lávkou mezi
Moravsk˘mi chemick˘mi závody a Ho‰-
Èálkovicemi je skuteãnû plánována
v˘stavba cyklistické trasy. Její první etapa
by mûla b˘t zahájena letos. Jedná se 
o úseky mezi lodûnicí a mostem
Polanecké spojky, a to s napojením do
ulice U V˘topny na území obvodu
Ostrava-Jih. Souãasnû by mûlo b˘t pro-
vedeno vyznaãení mezi lávkou a ul. 
U Bofiíka. Propojení obou úsekÛ tras pak
plánujeme na pfií‰tí rok. Byli jsme také
informováni, Ïe Povodí Odry s v˘stav-
bou cyklostezky na bfiehu fieky Odry za
urãit˘ch, pro nás splniteln˘ch podmínek
souhlasí.”

(m)

Chov ‰impanzÛ se v ostravské
zoologické zahradû datuje uÏ od
roku 1965 a bez pfieru‰ení trval aÏ
do roku 1980. Následovala dlouhá
pfiestávka. K obnovû chovu pfii-
stoupili pracovníci zoo aÏ v roce
1993.

Lidoopi patfií k nejatraktivnûj‰ím,
ale na druhou stranu i k nejchoulosti-
vûj‰ím obyvatelÛm velk˘ch zahrad.
Vzhledem ke své síle vyÏadují nejen
speciální chovatelská zafiízení, ale ma-
jí rovnûÏ mimofiádné nároky na krme-
ní a dodrÏování hygieny. Roãní nákla-
dy na krmení dospûlého ‰impanze ãiní
zhruba 20 tisíc korun. „V souãasné do-
bû chováme trio dospûl˘ch ‰impanzÛ

a dvû mláìata. Jejich otec Siri pochází
z v˘chodoãeské zoologické zahrady
ve Dvofie Králové nad Labem. Samici
Maju jsme zakoupili v Hannoveru
a Hope nám darovala zahrada v Jeru-
zalémû,” fiekl fieditel zoo Josef Stehlík
bezprostfiednû po slavnostním kfitu
malé ‰impanzice, kterou porodila prá-
vû jedenáctiletá Hope v noci ze 7. na
8. prosince minulého roku. Roztomi-
lému opiãímu mládûti, o nûÏ se velmi
peãlivû stará vlastní máma a ani na
okamÏik je od sebe na krok nepustí,
vybírali jméno nejãastûj‰í náv‰tûvníci
zahrady – dûti. A jméno dostalo sku-
teãnû originální a slu‰ivé – Bambari.

(m)

Podnikání

Jste bezúhonn˘? 
Klidnû podnikejte dál!

Posuzování bezúhonnosti a pfií-
padné ru‰ení Ïivnostensk˘ch opráv-
nûní nepatfií zrovna do kategorie
zvlá‰È oblíben˘ch ãinností pracov-
níkÛ Ïivnostensk˘ch úfiadÛ. Ale bez-
úhonnost musí doloÏit kaÏd˘ podni-
katel, jinak Ïivnostenské oprávnûní
nikdy nezíská.

Podmínky bezúhonnosti ov‰em musí
kaÏdá fyzická osoba splÀovat po celou
dobu svého podnikání, tedy po takovou
dobu, po kterou vlastní Ïivnostenská
oprávnûní. „Soudy nám totiÏ zasílají ve‰-
kerá rozhodnutí o odsouzení podnika-
telÛ a my musíme zkoumat, zda do‰lo ke
ztrátû bezúhonnosti ãi nikoli,” vysvûtluje
Ing. Jarmila Weczerková. Dodává, Ïe po-
suzování nepatfií k jednoduch˘m záleÏi-
tostem, ponûvadÏ je tfieba vÏdy brát zfie-

tel na konkrétní trestn˘ ãin. Pokud byl
spáchán právû v souvislosti s podniká-
ním (viz písmeno b), Ïivnostensk˘ úfiad
odebere pachateli v‰echna Ïivnostenská
oprávnûní. Îivnostník jich mÛÏe mít i nû-
kolik najednou, ale dopustí-li se úmysl-
ného trestného ãinu, jako je napfi. krá-
cení danû, prodej padûlkÛ, poru‰ování
leasingov˘ch smluv apod., odebrána mu
budou nekompromisnû v‰echna. Od za-
ãátku roku ukonãilo z dÛvodu ztráty bez-
úhonnosti svou ãinnost uÏ pût podnika-
telÛ. A jak fiíká vedoucí Ïivnostenského
úfiadu J. Weczerková, Ïivnostensk˘ úfiad
mÛÏe (ale nemusí) oprávnûní zru‰it také
na návrh pfiíslu‰né správy sociálního za-
bezpeãení, jestliÏe podnikatel neplní zá-
vazky vÛãi státu.

(maj)

Za bezúhonného se pro úãely Ïivnostenského zákona nepovaÏuje ten, 
kdo byl pravomocnû odsouzen:

a) pro trestn˘ ãin spáchan˘ úmyslnû k nepodmínûnému trestu odnûtí svobody v trvání
alespoÀ jednoho roku,

b) pro trestn˘ ãin spáchan˘ úmyslnû, jehoÏ skutková podstata souvisí s podnikáním,
c) pro trestn˘ ãin spáchan˘ z nedbalosti, jehoÏ skutková podstata souvisí s pfied-

mûtem podnikání, pokud se na nûj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Na kole podél fieky Odry

v zoologické zahradû. Samozfiejmû musí
b˘t oplozená. Ve spolupráci se Stanicí
pro handicapované Ïivoãichy v Barto‰o-
vicích pak budou ãerstvû vylíhnutá mlá-
ìata pfiidána k volnû hnízdícím po‰tol-
kám. Znamená to, Ïe mláìata budou od-
krmena a vychována naprosto pfiiroze-
n˘m zpÛsobem.” (M)

V zoologické zahradû
byly kfitiny malé Bambari



Nejen, Ïe Vita upozorÀuje na problémy v Ïivotním prostfiedí, ale také spoleãnû
s dal‰ími organizacemi, odborníky a ‰kolami hledá a navrhuje jejich fie‰ení.

Programy pod ‰ir˘m nebem pro malé i velké pfiipravuje Vita uÏ deset let. Jsou
naplnûny prací s pfiírodním materiálem, setkáními s Ïiv˘mi zvífiaty, v˘tvarn˘mi
dílniãkami a spoustou her. Pfiispívají k poznání, Ïe pfiíroda je zajímavá a zábavná,
pomáhají vytváfiet vztah k místu, kde Ïijeme.
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UÏ jste si vychutnali
krásu oblasti Poodfií?

Chránûná krajinná oblast Po-
odfií, která právû v tûchto dnech
slaví desetiletí své existence, patfií
mezi nejmen‰í chránûné krajinné
oblasti u nás. Pfiesto, napfiíklad
z pohledu ornitologÛ, jde o nejcen-
nûj‰í území vÛbec. Na rozloze pfii-
bliÏnû osmdesáti kilometrÛ ãtve-
reãních zde na‰lo svÛj domov asi
dvacet tisíc ptákÛ tfií set Ïivoãi‰-
n˘ch druhÛ vãetnû tûch kriticky
ohroÏen˘ch.

Îe skuteãnû máme b˘t na co py‰ní,
potvrzuje také podpora Královské or-
nitologické spoleãnosti v Lond˘nû
i odborníci z Evropské unie, ktefií ne-
váhali zafiadit ekosystém Poodfií do
specializovan˘ch projektÛ. Nyní na‰i
odborníci v ãele s vedoucí CHKO Vla-
dislavou Hamplovou usilují o zapsání
Poodfií do sítû biosferick˘ch rezervací

v rámci projektu UNESCO. Ov‰em to
není jedin˘ zámûr V. Hamplové, která
je doslova dobrou du‰í této pfiírodní
rezervace. V budoucnu by totiÏ chtûla
propojit krásy pfiírody s umûním. Îe
se jí to jistû podafií, dokládá i skuteã-
nost, Ïe se na nedávné oslavû desá-
t˘ch „narozenin” CHKO hrála skladba
sloÏená právû jako hold Poodfií.
Vydána byla také kníÏka próz s tema-
tikou pfiírody, mokfiadÛ a fieky Odry.

O tom, jak Ïije Odra na polské
stranû na‰í hranice, se aÏ do ãervna
mÛÏete pfiesvûdãit v prostorách Mûst-
ské knihovny v Ostravû, kde je insta-
lována v˘stava fotografií Grzegorze
Bobrowicze a v˘stava s názvem Pfií-
bûh fieky. Vefiejnosti je pfiipravili Dûti
zemû Ostrava a polská nevládní eko-
logická organizace z Vroclavi.

(‰)

Pfiíklady zajímav˘ch projektÛ z ãinnosti 
v prÛbûhu 10 let:

1991 – zaloÏení Vity (stfiediska ekologické v˘chovy) v Ostravû, získání prestiÏní
Fordovy ceny,

1992 – v˘stava Komu zvoní hrana, programy ekologické v˘chovy ve ‰kolách,
1993 – první zamûstnanec, první uãitelsk˘ klub,
1994 – ãlenství v neformální síti ekol. poraden,
1995 – projekty pfiiná‰ející zeleÀ do mûsta,
1996 – Vita vydává pomÛcky a publikace, stává se nositelem akreditace M·MT pro

vzdûlávání uãitelek i dûtí v ekologické v˘chovû, dosud se ho zúãastnilo
60 000 dûtí a 8 000 pedagogÛ z âR i zahraniãí, byl poprvé formulován ko-
munitní projekt Místo k Ïivotu,

1997 (rok povodní) – také Vita pomáhala s vysou‰ením zaplaven˘ch domÛ, s ãi‰tû-
ním fieky Odry,

1998 – zaãíná vycházet ãasopis Okolo domu, Vita provádí bezplatné energetické
audity pro obyvatelstvo Ho‰Èálkovic, Radvanic a Bartovic, realizuje zateple-
ní budovy TJ Sokol v Ho‰Èálkovicích,

1999 – Vita vydává samolepky na domovní po‰tovní schránky proti vhazování
reklamních letákÛ, bylo zaloÏeno Bioklubko, konal se 1. biojarmark v Os-
travû,

2000 – otevfieno Ekolyceum pro studenty stfiedních a vysok˘ch ‰kol, zaloÏen park
na sídli‰ti Fifejdy, koná se expedice Avuanga k Bajkalskému jezeru, vzniká
deta‰ované pracovi‰tû Vity v Ústí nad Orlicí.

Co v praxi znamená deset let vûnovan˘ch
ekologické v˘chovû?

Vita slaví „narozeniny”
PfiestoÏe vás na stranách na‰eho

mûsíãníku pravidelnû informujeme
o ãinnosti obãanského sdruÏení Vita,
vyuÏili jsme pfiíleÏitosti desátého v˘-
roãí jeho vzniku, abychom nejenom
rekapitulovali, co v‰echno nad‰enci
kolem Vity dokázali udûlat pro pfií-
rodu kolem nás, ale abychom zjistili
i to, oã momentálnû usilují.

Vita je nezisková nestátní organizace
zaloÏená v Ostravû v roce 1991 a pod-
porovaná prestiÏními zahraniãními or-
ganizacemi, ale i organizacemi a úfiady
v rámci mûsta a republiky. Zab˘vá
se enviromentální osvûtou, v˘chovou
a vzdûláváním, realizací partnersk˘ch
projektÛ se státní správou, samosprá-
vou i podnikatelsk˘mi subjekty. Vita se
podílí na pfiípravách koncepãních mate-
riálÛ, úãastní se práce expertních sku-
pin, ale i na prosazování neziskov˘ch
organizací ve spoleãnosti. Jejím nejvy‰-

‰ím orgánem je valná hromada, fiídí ji
fieditel a poradní sbor.

V souãasnosti Vita zamûstnává 6 stá-
l˘ch pracovníkÛ, 4 vojáky v civilní sluÏbû
a fiadu externistÛ. Nejpoãetnûj‰í je v‰ak
skupina dobrovoln˘ch pracovníkÛ tvo-
fiená studenty, odborníky, uãiteli, jejich
pfiáteli a rodinn˘mi pfiíslu‰níky a dal‰ími
nad‰enci.

Jak nám prozradila Vûra Jakubková,
plánÛ mají lidé kolem Vity nespoãet. Dva
z nich jsou v‰ak stûÏejní a v‰e se od nich
odvíjí. Prvním snem je zfiízení terénního
stfiediska pro ekologickou v˘chovu,
které v Ostravû stále je‰tû chybí. A druhé
pfiání?

Pfiáli by si, aby se ekologie dostala li-
dem pod kÛÏi, aby se jednodu‰e stala
souãástí jejich Ïivota…

Vita je otevfienou organizací. Pokud vás
nûkterá z ãinností zaujala, anebo máte-li
vlastní nápady, mÛÏete se ohlásit v kance-
láfii Vity na tel. ã. 069/661 61 55. (‰)

K tématu

Co ovlivní samospráva?
Koncem kvûtna se v Ostravû se‰lo

170 pfiedních odborníkÛ v oboru
odpadového hospodáfiství z celé Evro-
py na mezinárodní konferenci s ná-
zvem Odpady 21, která v dan˘ch tema-
tick˘ch okruzích nemá v âR obdoby.

Zatímco ostravsk˘ primátor âestmír
Vlãek vystoupil na konferenci s diskuz-
ním pfiíspûvkem hodnotícím v˘voj naklá-
dání s odpady a zpÛsobu jejich likvidace
z pohledu obcí ve vazbû na mûnící se le-
gislativu odpadového hospodáfiství, jeho
námûstka Ivana KniÏátka zaujalo, mimo
jiné, vystoupení Ing. Otty Roháãe o zku-
‰enostech z pfiípravy a z dosavadní sa-

nace území b˘valé koksovny Karolina 
v Ostravû. „Nebyl to v‰ak jedin˘ referát,
kter˘ mû zaujal,” fiekl KniÏátko. „Jsem
rád, Ïe se bûhem konference na‰lo místo
na cel˘ diskuzní panel na téma Restruk-
turalizace prÛmyslov˘ch regionÛ z po-
hledu samosprávy. Vzhledem k tomu, Ïe
byli pfiítomni na‰i kolegové z Polska
a Karviné, bylo zajímavé vyslechnout si
jejich názory na vyuÏití pfiedstruk-
turálních fondÛ pro místní rozvoj, ale
i pfiíspûvek na téma PrÛmyslová zóna
Karviná – pfiínos pro restrukturalizaci
a zamûstnanost,” dodal námûstek primá-
tora. (‰)



Zhruba osmdesát tisíc plnû naloÏen˘ch automobilÛ by muselo pfieváÏet zeminu, která byla vytûÏena a vyãi‰tûna na b˘valém
území Karoliny
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Karolina vãera, dnes a zítra

Práce zdaleka je‰tû nekonãí
Pokud bychom mûli pfiiblíÏit

mnoÏství zeminy, která byla vytûÏena
a vyãi‰tûna na území b˘valé kok-
sovny Karolina, mohli bychom její
objem demonstrovat na osmdesáti ti-
sících plnû naloÏen˘ch náklaìákÛ.
Ty by obûma smûry mohly tvofiit ko-
lonu vozÛ mezi Ostravou a Prahou.

Na nedávné tiskové konferenci to
uvedli zástupci OKD, které sanaci území
provádûjí. Pfiitom sanace b˘valého území
Karoliny patfií nejen k nejvût‰ím ãesk˘m
ekologick˘m projektÛm, ale podle ná-
mûstka primátora Ivana KniÏátka také
k nejvût‰ím ekologick˘m akcím ve mûs-
tû. Jen pro ilustraci – práce zaãaly v polo-

Vybrané ukazatele dosud 
realizovan˘ch sanaãních prací 

do února 2001

ãinnost mnoÏství

selektivní tûÏba 445 tis. m3

demoliãní práce 67 tis. m3

zne‰kodnûní 
skládkováním 148 tis. t
úprava zemin 
termickou desorpcí 190 tis. t
recyklace vybouran˘ch 
konstrukcí 142 tis. t
zpûtn˘ zásyp 17 tis. m3

ãerpané a vypou‰tûné
mnoÏství vod 285 tis. m3

vyãerpané mnoÏství 
volné fáze 622 t

jekty. Jsme pravidelnû zváni na v‰echny
kontrolní dny, kde jsou na‰e názory
a poÏadavky respektovány,” fiíká námûs-
tek primátora Ivan KniÏátko.

PfiestoÏe konec poslední – postsa-
naãní – etapy mÛÏeme vidût nûkdy
v horizontu roku 2005, neznamená to,
Ïe po tu dobu pustí mûsto Karolinu ze
zfietele. Je tfieba napfiíklad pfiipravit do-
hodu o harmonogramu okamÏitého vy-
uÏití území a zpfiesnit také jeho termín.
„Domnívám se, Ïe mûsto, jako repre-
zentant vlastníkÛ, by mohlo b˘t pro bu-
doucího investora zárukou serióznosti
a stability, a to pfiedev‰ím zpracovan˘m
územním plánem i dostupnou infra-
strukturou, kterou má ve sv˘ch rukou.
UÏ dnes jsem v‰ak pfiesvûdãen, Ïe se
sanace území b˘valé koksovny Karo-
lina zafiadí z hlediska fie‰ení staré eko-
logické zátûÏe mezi velmi zdafiilé eko-
logické akce ve mûstû,” dodal Ivan
KniÏátko.

vinû roku 1997 a dosud bylo vytûÏeno
více neÏ ‰edesát procent zneãi‰tûné ze-
miny. Sanace uÏ Fond národního ma-
jetku stála zhruba devût set padesát mili-
onÛ korun, pfiiãemÏ celkové náklady by
se mûly pohybovat kolem miliardy sedmi
set milionÛ korun, ale ãástka mÛÏe b˘t
i vy‰‰í vzhledem ke stále stoupajícím ce-
nám energií a pohonn˘ch hmot.

Cílem v‰ech prací je odstranit z tohoto
území ‰kodliviny, které zeminu a spodní
vody zneãistily bûhem provozu kok-
sovny.

Druhá etapa prací – sanace kontamino-
vané zeminy – má skonãit s rokem 2002.

„Osobnû i z pohledu mûsta mám
velmi dobr˘ pocit z postupu prací i ze
spolupráce se v‰emi zúãastnûn˘mi sub-

K such˘m faktÛm v tabulce je‰tû jeden
pfiímûr závûrem. Celkové mnoÏství za-
chyceného a odãerpaného dehtu by pfie-
poãítáno na prÛtok fiekou Ostravicí ply-
nulo jejím korytem po dobu zhruba pûti
minut! (‰)

Zahájení sanaãních prací ãerven 1997
Dokonãení sanace zemin prosinec 2002
Dokonãení sanace podzemních vod prosinec 2005
Ukonãení postsanaãního monitoringu prosinec 2010
Celkové finanãní náklady 1 664 mil. Kã
Dosud bylo vyãerpáno 963 mil. Kã



Fota: archiv
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Radní protestují, pí‰e se rok 1858
Karolina – to nebyl pÛvodnû jen

dÛl, ale i dal‰í závody, které na tomto
území v minulosti vznikly a které ne-
odmyslitelnû patfiily k tehdej‰ímu ko-
loritu tzv. ãerné Ostravy. „Karolina
má velmi bohatou historii a jen stûÏí
ji lze vtûsnat do nûkolika krátk˘ch
vût,” zareagovala fieditelka mûst-
ského archivu BlaÏena Przybylová na
ná‰ ponûkud obecn˘ dotaz, jaká dÛle-
Ïitûj‰í data byla v ãase zaznamená-
vána právû o tomto území.

„V‰echno zaãalo v roce 1842. V sou-
vislosti se zvy‰ující se poptávkou po ãer-
ném uhlí bylo na tehdej‰ím Vítkovickém
pfiedmûstí Moravsko-ostravskou spoleã-
ností zahájeno hloubení jámy. Její v˘-

stavbu o rok pozdûji pfievzal vídeÀsk˘
bankéfi Salomon Mayer Rothschild. Nové
dÛlní dílo bylo pojmenováno po jeho
sna‰e Carolinû – Karolina. V roce 1870
byla jáma spolu s koksovnou a jámou ·a-
lomoun pronajata Uhelné a koksárenské
spoleãnosti v Moravské Ostravû, a to na
dobu 25 let,” fiíká PhDr. Przybylová.

UÏ na zaãátku 20. století byla jáma
Karolina spojena v jeden závod s jámou
·alomoun. Ten pak byl v roce 1931 pfii-
pojen k dolu Hlubina. TûÏba na Karolinû
byla zastavena v roce 1974.

V˘stavba první koksovny na území
mûsta se datuje do roku 1858. Jak uvádí
fieditelka archivu, tato akce se neobe‰la
bez protestÛ radních. Projevili své ekolo-

gické cítûní zcela oprávnûnû – koksovací
baterie v˘raznû znehodnotí Ïivotní pro-
stfiedí.

Zajímavá byla doprava uhlí do kok-
sovny. „Z vlastních dolÛ byla v roce
1890 zaji‰Èována mimo jiné pomocí la-
nové dráhy z jam Terezie a Ida. ¤etûzo-
vou dráhou bylo dováÏeno uhlí ze sou-
sedního dolu ·alomoun. Prostfiednict-
vím vleãky bylo vedeno napojení na
souãasnou stanici Ostrava-stfied. Úzko-
kolejná traÈ vedla do Îofinské huti, kte-
rou si v roce 1880 nejprve pronajalo
a poté i zakoupilo Vítkovické horní
a hutní tûÏífistvo. Îofinská huÈ dodá-
vala Ïelezo aÏ do konce roku 1972,”
dodává B. Przybylová.

Elektrárna na Karolinû zásobovala ve
20. letech minulého století jámu ·alo-
moun, Hlubinu, Louis, Terezii, Idu, An-
selm a Oskar vãetnû jejich kolonií. V˘-
roba elektrické energie byla ukonãena
v roce 1974. Do roku 1983 byla odsud
dodávána pára a teplá voda pro sou-
stavu centralizovaného zásobování tep-
lem vnitfiního mûsta. PhDr. Przybylová
samozfiejmû je‰tû pfiipomíná v této ob-
lasti existenci chemického závodu.
Vznikl v roce 1926 z laboratorního pro-
vozu koksovny Karolina. Od roku 1953
byl oznaãován velmi pfiíhodnû jako
Ostravit. Produkce fiady chemikálií
skonãila roku 1972.

A docela malá perliãka na závûr: úze-
mím Karoliny vedl od 14. století vodní
náhon – Ml˘nsk˘ potok.

(M, B)

Investofii vstoupí aÏ do vyãi‰tûného území
Na vyãi‰tûném území Karoliny by

mûlo b˘t za nûkolik let, nejdfiíve v‰ak
v roce 2007, postaveno moderní ob-
chodnû-spoleãenské a kulturní cent-
rum. O jeho podobû jiÏ mnohé napo-
vûdûl vítûzn˘ ideov˘ návrh ãtvefiice
polsk˘ch architektÛ z Glivic, kter˘ zís-
kal prvenství v loÀské mezinárodní ur-
banisticko-architektonické soutûÏi. 

Útvaru hlavního architekta dosud
pfiedstavil svÛj projekt jeden nûmeck˘
investor, jehoÏ stavby pfiispûly k oÏi-
vení center mnoha evropsk˘ch mûst.
Spoleãnost projevila zájem postavit na
území b˘valé koksovny dvoupodlaÏní
budovu s parkovacími místy na stfie‰e.

S v˘stavbou v celém areálu v‰ak lze
pochopitelnû zaãít aÏ po skonãení
ve‰ker˘ch sanaãních prací. V sou-
ãasné dobû je ve fázi pfiípravy studie,
která bude tvofiit základní dopravní
kostru prostoru Karoliny, ale zároveÀ
âerné louky a tzv. Dolní oblasti Vít-
kovic aÏ po ulici Rudnou.

(M)
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Úfiad práce v Ostravû

Rady a informace podnikatelÛm
I kdyÏ hlavním úkolem úfiadÛ prá-

ce není v Ïádném pfiípadû podpora
podnikání, snaÏíme se také v této ob-
lasti zabezpeãovat fiadu aktivit. Jed-
nou z nich jsou pravidelná Volná
konzultativní setkání podnikatelÛ se
zástupci orgánÛ státní správy a dal-
‰ích institucí, urãená pfiedev‰ím
men‰ím zamûstnavatelÛm a Ïivnost-
níkÛm, ale rovnûÏ obãanÛm, ktefií
o zahájení podnikání uvaÏují. Hlav-
ním smyslem a úãelem této akce je
poskytnout dvakrát roãnû (na jafie
a na podzim) co nejvût‰ímu poãtu ak-
tivních i potenciálních podnikatelÛ
bezplatné poradenské sluÏby a maxi-
mum informací, a to „pod jednou
stfiechou” a v relativnû krátkém ãase.
Podnikatelé se na tomto setkání mo-
hou dozvûdût jak rozvinout a pokra-
ãovat v podnikání, pfiípadnû jak pod-
nikání zahájit, co v‰e musí plnit, jaká
pro nû existuje podpora a kdo ji
mÛÏe poskytnout, s k˘m je moÏné
a úãelné spolupracovat, ale také zís-
kat informace z daÀové problema-
tiky, z oblasti zamûstnanosti, o moÏ-
nostech spolupráce s na‰ím úfiadem
a mnoho dal‰ích.

Letos poprvé a celkovû jiÏ poosmé
jsme uspofiádali Volné konzultativní set-
kání 15. kvûtna. V osvûdãeném a pfiíjem-
ném prostfiedí Domu kultury Vítkovice,
a. s., poskytovali úãastníkÛm, kter˘ch na-
konec pfii‰lo 110, odborné rady a infor-
mace a na jejich dotazy nejrÛznûj‰ího
charakteru odpovídali ve vymezeném
ãase tfií hodin pfiedstavitelé 17 institucí
vãetnû zástupcÛ na‰eho úfiadu práce.

Názory zúãastnûn˘ch podnikatelÛ na
úroveÀ organizace, efektivnost a pro-
spû‰nost této na‰í aktivity jsme tradiãnû

Název instituce Poãet kontaktÛ *) %

Finanãní fieditelství v Ostravû 38 14,3
Úfiad práce v Ostravû 36 13,6
Îivnostensk˘ úfiad Magistrátu mûsta Ostravy 29 10,9
Okresní správa sociálního zabezpeãení 24 9,1
Agentura pro regionální rozvoj 22 8,3
Regionální hospodáfiská komora Ostrava 20 7,6
âeská inspekce Ïivotního prostfiedí 13 4,9
Inspektorát bezpeãnosti práce pro Severomoravsk˘ kraj 13 4,9
Regionální poradenské a informaãní centrum pfii IRP 13 4,9
Celní úfiad Ostrava 12 4,5
âeskomoravská záruãní a rozvojová banka 12 4,5
Krajská hygienická stanice Ostrava 12 4,5
V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna 10 3,8
âeská obchodní inspekce 4 1,5
Odbor stavebnû správní Magistrátu mûsta Ostravy 3 1,1
Institut technické inspekce Praha, poboãka Ostrava 2 0,8
Odbor ekonomického rozvoje Magistrátu mûsta Ostravy 2 0,8

*) Poznámka: s ohledem na poãet odevzdan˘ch anketních lístkÛ (57,3 %) byl celkov˘
zájem o jednotlivé instituce a poãet osobních kontaktÛ v˘raznû vy‰‰í.

zji‰Èovali prostfiednictvím krátké ankety.
Zde jsou její nejzajímavûj‰í v˘sledky.
✔ Na anketní lístky poskytnuté v‰em

110 prezentovan˘m úãastníkÛm jich
odpovûdûlo 63 (57,3 %).

✔ Stejnû jako v minulosti byl nejvût‰í zá-
jem o rady a informace zástupcÛ
Finanãního fieditelství v Ostravû,
na‰eho úfiadu práce, Ïivnostenského
úfiadu Magistrátu mûsta Ostravy a okres-
ní správy sociálního zabezpeãení.
Oproti pfiedchozím setkáním stoupla
vytíÏenost konzultantÛ z Agentury
pro regionální rozvoj a zv˘‰il se také
zájem o ãinnost a sluÏby Regionální
hospodáfiské komory Ostrava. Expo-
novanost jednotliv˘ch konzultaãních
míst dokumentuje tabulka.

✔ S odpovûìmi pfiítomn˘ch zástupcÛ
úfiadÛ a institucí bylo bez v˘hrad spo-

kojeno 52 (82,5 %) respondentÛ, ãásteã-
nou spokojenost vyjádfiilo 10 (15,9 %)
podnikatelÛ a absolutnû nespokojen
byl pouze jeden úãastník. Je potû‰ující,
Ïe pfii posuzování kvality poskytova-
n˘ch konzultantsk˘ch sluÏeb zaujal
spoleãnû s Agenturou pro regionální
rozvoj a Finanãním fieditelstvím v Ostra-
vû nejvy‰‰í pfiíãku také ná‰ úfiad.

✔ Jako potfiebné a prospû‰né hodnotilo
Volné konzultativní setkání 57 (90,5 % 
– drtivá vût‰ina) osob, 5 dotázan˘ch
uvedlo ãásteãnou potfiebnost a záporné
stanovisko se neobjevilo vÛbec (1 res-
pondent se k této otázce nevyjádfiil).

✔ DÛleÏité pro nás byly názory na ãet-
nost konzultaãních dnÛ. Nejãastûji
podnikatelÛm vyhovuje dosavadní
frekvence akcí, tj. 2 × roãnû – takto od-
povûdûlo 31 (49,2 %) respondentÛ.

Jednou roãnû by setkání uvítalo 15
(23,8 %) dotázan˘ch, kaÏdé ãtvrtletí by
rady a informace potfiebovalo vstfie-
bávat 7 podnikatelÛ. PoÏadavek na po-
fiádání akce kaÏd˘ mûsíc se vyskytl ve
3 odpovûdích, jeden z úãastníkÛ se vy-
jádfiil velice asymetricky a chtûl by se
pfiijít poradit 7x roãnû. Zb˘vající podni-
katelé se tímto dotazem nezab˘vali.

✔ Pfii hodnocení úrovnû organizaãního
zabezpeãení celého konzultativního
setkání (známkovalo se jako ve ‰kole
1 – 5) jsme jedniãku obdrÏeli 47 ×,
chvalitebnou nás ohodnotilo 11 res-
pondentÛ, 3 podnikatelé nám pfiidûlili
trojku a pouze 2 anketní lístky se vrá-
tily se známkou ãtyfii. Podnikatelé
rovnûÏ vysoce pozitivnû akceptovali
informaãní broÏury PrÛvodce pro za-
mûstnavatele (vydal Úfiad práce v Os-
travû) a Adresáfi sluÏeb pro podnika-
tele Ostravského kraje (vydala Agen-
tura pro regionální rozvoj), které
spolu s dal‰ími materiály obdrÏeli
u prezentace.
Ostravská Volná konzultativní setkání

mají u podnikatelÛ, ktefií pfiijali na‰e po-
zvání a pfii‰li se poradit a získat potfiebné
a dÛleÏité informace, velice kladn˘ ohlas,
o ãemÏ svûdãí v˘sledky této, ale i pfiede-
‰l˘ch anket. Dosud se osmi uspofiáda-
n˘ch akcí zúãastnilo 850 podnikatelÛ a na
kaÏdé z nich bylo v prÛmûru pfiítomno 16
konzultantsk˘ch institucí.

Na závûr si neodpustíme nûkolik kritic-
k˘ch slov do fiad ostravské podnikatelské
vefiejnosti. Kvûtnovému konzultaãnímu
dni jako vÏdy pfiedcházela velmi rozsáhlá
propagaãní kampaÀ. Dopisem jsme napfií-
klad adresnû pozvali 1 000 mal˘ch firem,
zprávy o konání setkání byly zvefiejnûny,
a to i opakovanû, v tisku, rozhlase a tele-
vizi, informaãní letáky byly umístûny
v hromadn˘ch dopravních prostfiedcích
a na úfiedních deskách úfiadÛ mûstsk˘ch
obvodÛ nebo v institucích, kam podnika-
telé ãasto pfiicházejí. V Ostravû visely vel-
koplo‰né pevné i plátûné poutaãe, zá-
jemci si sdûlení o organizování akce mohli
pfieãíst na internetov˘ch stránkách na‰eho
úfiadu práce nebo Regionální hospodáfi-
ské komory Ostrava apod. Struãnû fie-
ãeno, kdo se chtûl o Volném konzultativ-
ním setkání dozvûdût, nemûly by ho infor-
mace o jeho konání minout.

Na ostravském trhu práce nyní pÛsobí
pfies 6 700 mal˘ch a stfiedních firem, a to
nejsou zapoãítány osoby samostatnû v˘-
dûleãnû ãinné – Ïivnostníci. Z tohoto po-
hledu jich na zatím poslední setkání pfii-
‰lo velmi málo, pouze 1,6 %. Právû men‰í
podnikatelé ãasto poukazují na nedosta-
teãnou podporu, stûÏují si na málo úãin-
nou pomoc. KdyÏ ale takové sluÏby za-
bezpeãíme a pomoc podnikatelÛm na-
bídneme, navíc zcela zdarma, pfieváÏná
vût‰ina z nich tuto moÏnost nevyuÏije
a na‰i nabídku ignoruje. A to nás oprav-
du velice mrzí.

Ing. TaÈana âerná,
Úfiad práce v Ostravû
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Diakonie peãuje také o dûti
V loÀském roce zde bûhem nepfie-

trÏitého provozu nalezlo pfiístfie‰í cel-
kem padesát sedm klientÛ. Na jeho fi-
nancování se spolupodílí formou úãe-
lové dotace Magistrát mûsta Ostravy
a ministerstvo práce a sociálních vûcí,
od fiíjna leto‰ního roku sem putuje
také ãást penûz vybran˘ch ve sbírce
s názvem Pomozte dûtem.

Stanice poskytuje péãi dûtem ve vûku
od 3 do 18 let v pfiípadech, kdy rodiãe
nebo osoby za jejich v˘chovu odpo-
vûdné nemohou péãi pro váÏné pfie-
káÏky zajistit jinak. Útoãi‰tû zde nalez-

nou také dûti vyÏadující z pohledu soci-
álnû-právní ochrany okamÏitou pomoc.
Dostane se jim nejen ubytování a stravy,
ale i komplexní celodenní v˘chovné,
zdravotní a sociální péãe. V pfiípadû nut-
nosti je stfiedisko schopno zajistit pfií-
pravu na vyuãování i doprovod do zá-
kladní ãi matefiské ‰koly. Celková kapa-
cita zafiízení v Syllabovû ulici ve Vítko-
vicích je 8 míst, ale uÏ dva roky zde lze
v˘jimeãnû ubytovat i matky s dûtmi,
které se ocitly v tíÏivé situaci. BliÏ‰í infor-
mace lze získat na ãísle 35 39 63, pfií-
padnû 35 38 24. (r)

„Oãní” pohotovost nezanikla
Jedním z dopadÛ novely Zákoníku

práce, která omezuje poãet pfiesãaso-
v˘ch hodin nemocniãních lékafiÛ na
400 hodin roãnû, je komplikace v or-
ganizaci lékafisk˘ch pohotovostních
sluÏeb pro ‰irok˘ terén zaji‰Èovan˘
dosud v rámci ústavní pohotovostní
sluÏby. Proto v‰echny zainteresované
strany intenzivnû hledaly pfiijatelné
fie‰ení, jak zabezpeãit pohotovostní
sluÏby v oãním lékafiství v Ostravû.

Od 1. ãervna pfievzala garanci za zaji‰-
tûní této sluÏby Vítkovická nemocnice

blahoslavené Marie Antoníny, a. s. Bu-
dou tak lépe vyuÏity odborné kapacity
personální i technické. Na této sluÏbû se
budou stfiídat specialisté v oboru z celé
Ostravy, vãetnû soukrom˘ch. Pfiípadné
operaãní zákroky nadále zajistí oãní od-
dûlení v‰ech tfií nemocnic, a to na zá-
kladû doporuãení lékafie slouÏícího po-
hotovostní sluÏbu. SluÏba je v provozu
vÏdy od 15.30 do 7 hodin ve v‰ední dny
a o víkendech a svátcích nepfietrÏitû.

MUDr. Antonín Stanûk,
vedoucí odboru zdravotnictví MMO

Romská poradkynû Magistrátu
mûsta Ostravy L˘dia Poláãková pfiiví-
tala, Ïe mûsto získá od státu 370 tisíc
na podporu terénních sociálních
pracovníkÛ.

„Ve své praxi jsem se nesãetnûkrát
pfiesvûdãila, Ïe je tfieba mnohdy udûlat
víc, neÏ jen poradit. Sama nejsem schop-
na nav‰tívit v‰echny potfiebné romské ro-
diny a pomoci jim osobnû vyfiídit jejich
záleÏitosti. Hodnû mi tak pomáhají te-
rénní pracovníci,” fiíká L. Poláãková.

Zatím jsou v Ostravû dva, o své klienty
se starají v problémov˘ch lokalitách
Slezské Ostravy a v Pfiívozu. DohlíÏejí na

‰kolní docházku dûtí, oãkování, pomá-
hají s vyfiizováním sociálních dávek.
Podle L˘die Poláãkové uÏ probûhlo jed-
nání s Úfiadem práce v Ostravû, jehoÏ v˘-
sledkem je vytvofiení dal‰ích dvou pra-
covních míst pro terénní pracovnice
z fiad nezamûstnan˘ch. V budoucnu by
v sociální péãi o romskou men‰inu po-
mohlo pfiijetí romsk˘ch streetworkerÛ,
ktefií zde uÏ del‰í ãas citelnû chybí.

Úspûch v koncepci práce s romskou
minoritou potvrzuje napfiíklad zájem bo-
humínsk˘ch zastupitelÛ, ktefií chtûjí ve
svém mûstû zavést nûkteré z projektÛ,
které se uÏ v Ostravû osvûdãily. (r)

Nûkdy je tfieba víc, 
neÏ jen dobfie poradit

Seniofii baví seniory
Mezi seniory – dÛchodci, invalid-

ními dÛchodci a zdravotnû postiÏe-
n˘mi – je jistû mnoho tûch, ktefií umí
a rádi hrají na nûkter˘ z hudebních
nástrojÛ, umí a rádi zpívají od klasiky
aÏ po lidové písnû, rádi recitují poe-
zii…

„Právû o kontakt na tyto lidi máme zá-
jem,” fiíká Otmar Kusák, pfiedseda mûst-
ského v˘boru Svazu dÛchodcÛ. „Pfiipra-
vujeme totiÏ dal‰í akce s názvem Seniofii

baví seniory, a právû pro nû hledáme
nad‰ené ochotníky, ktefií by se rádi po-
dûlili o své umûní s ostatními,” dodal.
Podle nûj se v‰ichni pfiípadní zájemci
mohou pfiihlásit osobnû ãi písemnû na
adrese Svaz dÛchodcÛ âR, Mûstská orga-
nizace Ostrava, M. Majerové 1733, 708 00
Ostrava-Poruba. Úfiední dny jsou kaÏdé
pondûlí od 9 do 12 hodin a kaÏdou
stfiedu od 15 do 17 hodin. Telefonick˘
kontakt je moÏn˘ na ãísle 695 18 13. (r)

Kriminalitû uÏ pfiedchází 84 mûst

Státní milion pro Ostravu
Posláním Programu prevence kri-

minality na místní úrovni je sniÏo-
vání míry závaÏnosti trestné ãinnosti,
zv˘‰ení pocitu bezpeãnosti obãanÛ
a zaãlenûní prevence kriminality do
generelu rozvoje obcí.

Letos byly na tuto prevenci schváleny
témûfi ãtyfii stovky projektÛ s podpÛrnou
dotací ze státního rozpoãtu ve v˘‰i pfiesa-
hující ãtyfiicet dva miliony korun. JestliÏe
se letos o státní peníze na prevenci
uchází uÏ 84 ze 131 mûst âR s poãtem
nad deset tisíc obyvatel, ‰ance získat po-
tfiebné prostfiedky pfiíli‰ vysoká není.
Ostrava v‰ak byla uÏ na poãátku pro-

jektu prevence ministerstva vnitra v roce
1996 mezi prvními a i na‰i odborníci mají
v Praze velmi vysok˘ kredit. Také proto
byly letos, navzdory oãekávání, podpo-
fieny milionem korun akce na prevenci
kriminality ve mûstû. Celkem tak Ostrava
získala ze státního rozpoãtu kolem ‰esta-
dvaceti milionÛ korun.

Jak vypl˘vá ze statistiky ministerstva
vnitra, ve mûstech s podporovan˘mi pre-
ventivními programy do‰lo ke dvojná-
sobnému sníÏení kriminality oproti cel-
kovému poklesu trestné ãinnosti v na‰í
republice.

(‰)

VoÀavá a chutná „zkou‰ka dospûlosti”
Na ostravském Gastronomickém festivalu pfiedvedli studenti Stfiedního odborného
uãili‰tû spoleãného stravování v Krakovské ulici v Ostravû-HrabÛvce vefiejnosti 
své umûní. Pfied pfiítomnou zku‰ební komisí i diváky totiÏ sloÏili praktickou ãást
maturitní zkou‰ky. K vidûní byly speciální v˘robky studené kuchynû, úprava
minutkov˘ch pokrmÛ, nové trendy slavnostního stolování, ale i dokonãování
sloÏit˘ch pokrmÛ u stolu hosta. Foto: archiv

Zpráviãky
● Kdysi tolik oblíben˘ amfiteátr

pro zhruba dva tisíce divákÛ u Domu
kultury Poklad v Porubû je opût
v provozu. Do‰lo k fiadû zmûn, oprav,
k zastfie‰ení jevi‰tû i zlep‰ení osvût-
lení, takÏe zhruba ãtyfiicetilet˘ areál
mÛÏe znovu po pûti letech slouÏit ve-
fiejnosti. Mladí posluchaãi jistû uví-
tají, Ïe jim 27. ãervna zazpívají Holki
a Maxim Turbulenc.

● O tom, zda je meã opravdu symbo-
lem moci, cti a odvahy, se náv‰tûvníci
Ostravského muzea budou moci pfie-
svûdãit aÏ do 2. záfií. Díky spolupráci na-
‰ich muzejníkÛ a odborníkÛ z Morav-
ského zemského muzea v Brnû jsou zde

k vidûní exponáty mimofiádné historické
hodnoty.

● Národní divadlo moravskoslez-
ské Ostrava a Institut tvÛrãí fotografie
Filozoficko-pfiírodovûdecké fakulty
Slezské univerzity v Opavû zvou na
v˘stavu Dita Pepe/Lucia Nimcová – fo-
tografie, která potrvá do 30. ãervna.

● Hokejbalov˘ klub HBC Falcon
Slavia pfiijímá hráãe v‰ech vûkov˘ch ka-
tegorií – od ÏákÛ 1. tfiíd aÏ po muÏe. Jak
nás informoval pfiedseda Petr ·princl, má
klub uÏ osmiletou tradici. BliÏ‰í infor-
mace mohou zájemci získat na telefonu
0605 58 17 92. Nejvíce v‰ak sportovci
uvítají hráãe do mládeÏnické kategorie.



Hudba ovládla 
májovou Ostravu
¤ada hudbymilovn˘ch obyvatel
na‰eho mûsta zaÏila zklamání
v okamÏiku, kdyÏ zjistila, Ïe vstupenky
na nûkter˘ z koncertÛ XXVI. roãníku
Mezinárodního hudebního festivalu
JanáãkÛv máj jsou uÏ beznadûjnû
vyprodány. Obrovsk˘ zájem
náv‰tûvníkÛ zaznamenali pofiadatelé
nejen o zahajovací koncert, ale
i o dal‰í „lahÛdky” v podobû
v˘znamn˘ch interpretÛ. Nad‰ení
vzbudilo napfiíklad vystoupení Jarka
Nohavici v prostorách petfikovického
Hornického muzea. Také leto‰ní
hudební festival doplÀuje fiada
doprovodn˘ch akcí. Mimo jiné to je
v˘stava padesáti koláÏí Miroslava
Horníãka v ostravském V˘tvarném
centru Chagall. V˘tûÏek z jejich
prodeje je urãen Obãanskému
sdruÏení Podkova, které peãuje
o handicapované dûti a dûti z dûtsk˘ch
domovÛ na severní Moravû.

(‰)

Africké bubny znûly v centru mûsta
Opravdové nad‰ení vzbudila mezi ostravsk˘mi ‰koláky netradiãní v˘stava o Africe
nazvaná Mosambik – postavme mosty v na‰ich srdcích, jejímÏ organizátorem bylo
SdruÏení Telepace a âesko-africká humanitární pomoc. Náv‰tûvníci si mohli
zazpívat a zatanãit jako domorodci, poskládat puzzle z jednotliv˘ch státÛ ãerného
kontinentu nebo se podívat na filmov˘ dokument o Mosambiku.
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Hygieniky zajímá, jak ‰koláci vnímají
zdrav˘ Ïivotní styl

Dûti malovaly zdraví
Svou tradici uÏ má v˘tvarná soutûÏ

pofiádaná Krajskou hygienickou sta-
nicí v Ostravû. Jak nám potvrdila
MUDr. ·árka Andûlová, do leto‰ního
‰estého roãníku se pfiihlásilo 24 ‰kol
z celé severní Moravy, ale i ‰koláci
z Polska.

Vyhodnocení soutûÏe probûhlo pfii
pfiíleÏitosti Svûtového dne proti koufiení
v slavnostních prostorách ostravské No-
vé radnice. PfiestoÏe porotci mûli oprav-
du tûÏkou úlohu vybrat ty nejkrásnûj‰í
v˘tvarné práce, shodli se na tom, Ïe mû-
nící se doba ovlivÀuje i námûty mlad˘ch
v˘tvarníkÛ. Zatímco pfied ‰esti lety vní-

mali ‰koláci pod pojmem zdrav˘ Ïivotní
styl pfiedev‰ím ãi‰tûní zubÛ, dnes se vû-
nují napfiíklad problematice drogové zá-
vislosti a zdravého stravování. Rozdíl je
i v tématech prací ÏákÛ z Moravy a ze
sousedního Polska. Polské dûti, na rozdíl
od na‰ich, hodnû spojují zdraví a sport.

Ani po ukonãení soutûÏe v‰ak v˘tvarná
dílka neodloÏí hygienici nûkam do sbûru.
Vybraná dílka poslouÏí napfiíklad jako té-
mata pro obrázky, které v ordinacích dût-
sk˘ch lékafiÛ budou dostávat malí paci-
enti. Nûkteré kresby pak také vyzdobí dût-
ská oddûlení nemocnic.

(‰)

První ãerven patfiil dûtem
Aãkoli poãasí leto‰nímu Dni dûtí

pfiíli‰ nepfiálo, v tûlocviãnû muglinov-
ského stacionáfie Ústavu sociální péãe
pro mentálnû postiÏené vládla
1. ãervna dobrá nálada. Organizátofii 
z diagnostického oddûlení pfiipravili
program ve spolupráci se sportovním
gymnáziem v Zábfiehu a gymnastic-
k˘m klubem Vítkovic. Malé sportov-
kynû povzbudily sv˘m v˘konem i po-
stiÏené dûti, které si chtûly na trampo-

línû, kruzích a Ïínûnkách vyzkou‰et,
co dokáÏí.

Ani dal‰ímu Dûtskému dni, kter˘ se
uskuteãnil v nedûli a na kter˘ jsou uÏ
druh˘m rokem zváni také rodiãe, ne-
byl svat˘ Petr naklonûn. Kulturní 
a sportovní program se opût soustfiedil
do tûlocviãny. Jeho dospûlí náv‰tûv-
níci si také mûli moÏnost prohlédnout
ústav, ukázky hipoterapie a canistera-
pie. (Lin)

Zpráviãky
● Oslovit pfiedev‰ím mladého diváka si

dali za cíl ãlenové souboru Divadla Petra
Bezruãe. Vûrni této my‰lence zÛstali také
pfii poslední premiéfie divadelní komedie
o partnersk˘ch vztazích amerického autora
Christophera Duranga s názvem Nevyléãi-
telní. V hlavní roli diváci uvidí, mimo jiné,
také Talent roku 2000 Richarda Krajãa.

● Ostrava, to není jen JanáãkÛv
máj a kvûtnové divadelní premiéry.
Je to také Janáãkova konzervatofi
v Ostravû a její vynikající pedago-
gick˘ sbor. Zatím poslední vavfiíny
získal profesor Jan Meisl, kter˘ se stal
v kvûtnu absolutním vítûzem 38. roã-
níku mezinárodní akordeonové sou-
tûÏe v nûmeckém Klingenthalu. SvÛj
titul získal v konkurenci devadesáti
‰esti úãastníkÛ.

● Divadlo loutek v Ostravû se pfiidalo
ke „spoleãné plavbû” ostravsk˘ch diva-
del. Pro své publikum nastudoval jeho
soubor hru s názvem Héraklés – Herku-
les v reÏii Petra Nosálka. Scénograf To-
má‰ Volkmer jistû zaujme diváky nápadi-
t˘m fie‰ením mobilních hracích prostor,
kost˘my, maskami, rekvizitami i lout-
kami ãi dramatick˘mi objekty. Atmosféru

bájného ¤ecka podtrhuje i hudba Nikose
Engonidise.

● Divadlo Petra Bezruãe uzavfielo
dohodu s maìarsk˘m Divadlem Ko-
rona Pódium. Projekt je pod zá‰titou
Evropské unie pofiádán v rámci evrop-
ské kulturní v˘mûny komorních diva-
delních pfiedstavení a potrvá pfiibliÏnû
tfii roky. Diváci v Maìarsku tak budou
moci dvakrát roãnû zhlédnout pfied-
stavení BezruãovcÛ, zatímco na‰e pub-
likum uvidí maìarská divadelní pfied-
stavení v Ostravû. Jazykové bariéry se
v‰ak lekat nemusejí, protoÏe pÛjde
pfiedev‰ím o balet, operu ãi operetu.

● AÏ do poãátku ãervence potrvá v˘-
stavní projekt s názvem V˘tvarné doteky
Visegrádské ãtyfiky. Umûlci Maìarska,
Polska, âeské a Slovenské republiky
pfiedstavují své práce v ostravském
V˘tvarném centru Chagall. Podle autora
projektu Petra PavliÀáka chce v˘stava
poukázat na v˘tvarné dûní státÛ Vise-
grádu v devadesát˘ch letech s pfiesahem
do souãasnosti a pfiedstavit souãasnou
realitu v tûchto zemích. Celkem se jedná
o osmdesát dûl osmnácti autorÛ.



B˘valou obecnou ‰kolu Na Jánské identifikovaly desítky
ãtenáfiÛ. Mnozí si v‰ak pamatují tento objekt uÏ jako
DÛm dûtí a pion˘rÛ.

Domy, které jste poznali

DokáÏete lokalizovat tyto objekty?

Stojí je‰tû tento dÛm?

Toto fieznictví jiÏ v Ostravû nenajdete. Pro klobásky 
a kliÏku na gulá‰ si chodili obyvatelé Mariánsk˘ch Hor
na roh nûkdej‰ích ulic Vondráãkovy a Lhotecké.

Tento dÛm najdete je‰tû dnes v Mariánsk˘ch Horách
v ulici 28. fiíjna 176. Nûktefií z vás se mylnû domnívali,
Ïe se jedná o stávající budovu úfiadu mûstského obvodu.
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Archiv mûsta Ostravy

Cenná svûdectví leÏí moÏná ve va‰ich domácích archivech
Ani v nejmen‰ím jsme netu‰ili, s ja-

k˘m ohlasem se v kvûtnovém vydání
Ostravské radnice setká na‰e historické
pátrání. Jak nám sdûlil Josef ·erka, bez-
prostfiednû po zvefiejnûní star˘ch foto-
grafií v‰ech ‰esti dosud neurãen˘ch ob-
jektÛ to v archivu po nûkolik dnÛ vypa-

dalo jako v telefonní ústfiednû. „Bûhem
jediného dne volalo asi tfiicet lidí s tím,
Ïe na fotografii vpravo dole je zachy-
cena b˘valá obecná ‰kola v ulici Na
Jánské. Ozvali se hlavnû ti, ktefií do této
základní ‰koly ve Slezské Ostravû sami
chodili a nezfiídka pfiesné urãení a po-

pis objektu je‰tû doplÀovali vlastními
a skuteãnû zajímav˘mi pfiíbûhy ze ‰kol-
ních lavic.”

Nakonec se podafiilo díky vám, milí
ãtenáfii, pfiesnû lokalizovat tfii z budov
(viz neoãíslované fotografie pod tex-
tem). Pracovníci archivu ale pfiipou-

‰tûjí, Ïe nûkteré domy nemusely stát na
území mûsta Ostravy. Nicménû pfiivítají
kaÏdou va‰i vzpomínku ãi údaj na tel.
ãíslech 613 67 47 a 613 36 48 nebo
pfiímo v Archivu mûsta Ostravy, ·pá-
lova 19, Ostrava-Pfiívoz.

(m)

Nav‰tívil nûkdo z vás tuto budovu?

Zfiejmû se jedná o vefiejnou budovu ve Slezské Ostravû, moÏná to byl pÛvodnû úfiad
nebo ‰kola. Léãebna v Petfikovicích, jak uvedl jeden ná‰ ãtenáfi, to ale v Ïádném
pfiípadû není.

Je to budova obchodu s jiÏním ovocem, která se nacházela v Moravské Ostravû, nebo
se jedná skuteãnû o Ïidovskou modlitebnu v Opavû?

1

2

3

4
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AÈ na kole, autem ãi vefiejnou do-
pravou, o víkendu ãi dovolené máme
v létû více pfiíleÏitostí poznat nejbliÏ‰í
okolí svého mûsta. Kolem Ostravy je
toho k vidûní opravdu hodnû. Dnes se
vydáme na hezkou nenároãnou trasu.

Klimkovice leÏí uÏ sice v okrese Nov˘
Jiãín, ale z Ostravy tam dojedete za pár
minut. Pfied dvûma stoletími známé
mûsto ‰evcÛ tak dnes náv‰tûvníkÛm na-
bízí expozice ‰evcovského fiemesla
v místním muzeu. Za náv‰tûvu urãitû stojí
rovnûÏ chrám svaté Katefiiny z 16. století
a pfiilehlá kaple byzantského slohu. Z fia-
dy osobností, které se tu narodily nebo
pob˘valy, je snad nejznámûj‰í spisova-
telka Jarmila Glazarová, jejíÏ romány Ro-
ky v kruhu a Vlãí jáma se váÏí právû ke
Klimkovicím. K nim v‰ak uÏ nerozluãnû
patfií i známá jodobromová sanatoria
v ãásti zvané H˘lov. Je tu pfiíjemná pro-
cházka, posezení v kavárnû, dá se tu i lec-
cos zajímavého koupit.

MÛÏeme pokraãovat dále na Bílovec,
kde v místním zámku ãeká muzeum ce-
chovních fiemesel. Znám˘ je také kera-

mick˘ ateliér M. Pracného, kde náv‰tûv-
níci uvidí tvorbu uÏitkové keramiky na
hrnãífiském kruhu.

Z Bílovce smûrem na Jakubãovice se
dostaneme do Hradce nad Moravicí. Zá-
mek stejného jména je letos obohacen
o dal‰í nové rekonstruované místnosti se
staroÏitn˘mi interiéry, krajináfisk˘ park za
zámkem doslova zve k procházce a od-
poãinku. V ãervnu se na nádvofií ãerve-
ného zámku pofiádají koncerty.

Kdo dá pfiednost komornûj‰ím památ-
kám, urãitû zavítá do 7 kilometrÛ vzdále-
ného zámeãku RaduÀ. Jeho pohnutá po-
váleãná historie, kdy slouÏil ‰kolství a nej-
rÛznûj‰ím úfiadÛm, skonãila v roce 1984
zapoãatou rekonstrukcí a dnes je men‰í
zpfiístupnûná ãást zámku doslova opoje-
ním pro náv‰tûvníky. PÛvabné staré in-
teriéry, vzácná knihovna a lovecké sbírky
se znovu vracejí do podoby pÛvodní lu-
xusnû zafiízené letní rezidence MönnichÛ,
LarischÛ, BlücherÛ a dal‰ích rodÛ, jejichÏ
potomci rÛzn˘mi sÀatky a spojením ma-
jetkÛ zámek zvelebovali. ¤íká se, Ïe Hra-
dec a RaduÀ byly kdysi propojeny pod-

Tip na v˘let – smûr Klimkovice a Opavsko
zemní chodbou. Místní raduÀsk˘ park
se tfiemi rybníky je pfiíjemn˘m místem pro
piknik, jeho okraj mapuje cyklistická
stezka ã. 6078 z Fulneku do Opavy. Re-
konstrukce interiérÛ hradeckého i raduÀ-
ského zámku budou je‰tû pár let pokra-
ãovat, urãitû se v‰ak stanou skvosty na-
‰eho kraje. UÏ dnes je oceÀují i zahraniãní
náv‰tûvníci. Pfii opaãném cestování z Os-

travy-Poruby do Opavy se do Radunû od-
boãuje vlevo v Komárovû. Vrátit se do
Ostravy mÛÏeme pfies Opavu a Hluãín-
sko, kde si nenechte ujít náv‰tûvu areálu
ãs. opevnûní v Hluãínû-Darkoviãkách vy-
budovaného v 30. letech minulého století
k obranû republiky. I kdyÏ ponûkud od-
li‰ného rázu, i to uÏ je dnes jen památka.

(k)

Státní zámek RaduÀ. Foto: archiv

Janáãkovy Hukvaldy mají hvûzdné obsazení

Sobota 16. ãervna 
amfiteátr 18.30 hod.

G. Verdi: Giovanna D’Arco 
(Johanka z Arku)

ReÏie: Ludûk Golat
Úãinkuje: NDM Ostrava a zahr. sólisté
Dirigent: Tyrone Paterson (Kanada)

Nedûle 17. ãervna
hrad 15.00 hod.

B. MartinÛ: Veselohra na mostû
ReÏie: Josef Novák-Vajda
Úãinkuje: Janáãkova konzervatofi Ostrava
Dirigent: Jan ·rubafi

amfiteátr 17.00 hod.
L. Janáãek: Poãátek románu
ReÏie: Ludûk Golat
Úãinkuje: NDM Ostrava
Dirigent: Václav Návrat

hrad 19.00 hod.
G. B. Pergolesi: SluÏka paní
ReÏie: Ilja Racek

Úãinkují: A. Farná, A. Podolkhov,
I. Vejsada a festivalov˘ orchestr

Dirigent: Steven Guadagno (USA)
Sobota 23. ãervna

hrad 16.00 hod.
L. Janáãek: Sonáta
B. Smetana: Z domoviny
Úãinkuje: PraÏsk˘ komorní balet

amfiteátr 18.30 hod.
G. Verdi: Giovanna D’Arco 

(Johanka z Arku)
ReÏie: Ludûk Golat
Úãinkuje: NMD Ostrava a zahr. sólisté
Dirigent: Tyrone Paterson (Kanada)

Nedûle 24. ãervna
amfiteátr 18.00 hod.

G. Verdi: Requiem
Úãinkují: Peter Dvorsk˘ (tenor), Natalia

Ushakova (soprán), Alina Gurina
(alt), Pavel Izdebski (bas),
Janáãkova filharmonie Ostrava

Dirigent: Leo‰ Svárovsk˘
Sbormistr: Petr Fiala

Sobota 30. ãervna 

amfiteátr 18.00 hod.

L. Bernstein: Candide (pfiedehra)
H. D. Cowell: Outdoor Overture,

Shaker Variations
S. Barber: First Essay For Orchestra
W. Schuman: New England Triptych
Úãinkuje: Janáãkova filharmonie Ostrava
Dirigent: J. E. Baker (USA)

Nedûle 1. ãervence

hrad 14.00, 17.00, 19.00 hod.

J. Haydn: Symfonie Ráno, poledne,
veãer

W. A. Mozart: Malá noãní hudba
A. Vranick˘: Symfonie Na pfiíchodnou

Úãinkuje: JanáãkÛv komorní orchestr
Umûleck˘ vedoucí: Zdenûk Dejmek

Úter˘ 3. ãervence

hrad 15.00 hod.

H. Krása: Brundibár
ReÏie: Ludûk Golat
Úãinkuje: NDM Ostrava ve spolupráci se

ãleny romského hudebnû-
dramatického studia a Ïáky Z·
L. Janáãka v Hukvaldech

Dirigent: Jan ·rubafi
hrad 17.30 hod.

L. Janáãek: Idyla – v˘bûr,
Suita pro smyãce

A. Dvofiák: Serenáda E Dur
Úãinkuje: JanáãkÛv komorní orchestr
Umûleck˘ vedoucí: Zdenûk Dejmek

Jsou uÏ stovky tûch, ktefií se kaÏdo-
roãnû v pÛli ãervna modlí a prosí sva-
tého Petra o hezké poãasí. Pofiádat fes-
tival v pfiírodû na nezastfie‰en˘ch scé-
nách chce odvahu, trpûlivost a pfiede-
v‰ím speciální pfiípravu.

V sobotu 16. ãervna zaãne uÏ 8. roãník
Mezinárodního hudebního festivalu
Janáãkovy Hukvaldy. Repertoár, jak lze vi-
dût z programu, je pestr˘, vût‰ina pfiedsta-
vení byla studována právû pro tento festi-
val, ale existují i verze pro kamenné diva-
dlo. Hvûzdné mezinárodní seskupení só-

listÛ a dirigentÛ dává tu‰it vrcholné záÏitky,
o hezké víkendy mají milovníci klasiky
tedy postaráno. Nejen ti. PraÏsk˘ komorní
balet patfií stále mezi ‰piãková tûlesa a tak
si mnozí Ostravané mohou pfii jejich vy-
stoupení zavzpomínat na pÛsobení Pavla
·moka pfied témûfi ãtyfiiceti lety v Ostravû.
Neopakovatelné prostfiedí hradu Hukvaldy
i amfiteátru v hukvaldské obofie zve ke
krásnému zaãátku léta. Pro pfiípad náhlého
vrtochu poãasí je letos poprvé pfiipraven
sál místní ‰koly s kapacitou témûfi 300 di-
vákÛ. To poãasí pr˘ ale urãitû vyjde. (o)

V Písku se koncem kvûtna uskuteã-
nil 8. roãník festivalu filmÛ a multime-
dií o regionech v cestovních ruchu
Tour Region Film 2001 a 5. roãník fes-
tivalu propagaãních materiálÛ Tour-
propag 2001. V posledních ãtyfiech
roãnících této celostátní akce si mûsto
Ostrava vÏdy odneslo jednu z hlavních
cen. Nejinak tomu bylo letos.

První cenu v kategorii reprezentativních
publikací získala kniha nakladatelství Wart
– Ostrava 1880 – 1939 autorÛ I. Kor-
beláfiové, H. Wawreczky, Z. Wludyky
a R. Îáãka. Kniha pozoruhodn˘m zpÛso-
bem mapuje podobu Ostravy a její atmo-

sféru v posledních desetiletích monarchie
a prvních letech samostatného âeskoslo-
venska a doplÀuje texty o mûstû unikátní
sbírkou pohlednic a dobov˘ch fotografií.
Vydání knihy podpofiilo mûsto Ostrava i sa-
mosprávy jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ.

Festival je kaÏdoroãnû bohatû obsazen.
Mûsta, obce a regiony se snaÏí v rámci bu-
dování image pro turistick˘ ruch prezento-
vat v nejrÛznûj‰ích podobách. Jen napfiíklad
v I. kategorii – filmÛ propagujících krásy
a atrakce mûst a regionÛ – bylo letos pfiihlá-
‰eno 75 dûl. Na doprovodné v˘stavû Tour-
propag bylo pfiihlá‰eno do soutûÏe více neÏ
400 ti‰tûn˘ch materiálÛ. (ola)

První cena pro Ostravu

Program



Útulek pro psy v Ostravû-Tfiebovicích 
nabízí do dobr˘ch rukou:

1. Rek je pûtilet˘ kfiíÏenec stfiedního vzrÛstu. V útulku strávil uÏ Vánoce loÀ-
ského roku. Dostal se sem velmi ne‰Èastn˘ a smutn˘ poté, co mu zemfiela jeho mi-
lovaná majitelka. Rek od té doby trpûlivû ãeká, aÏ se pfied jeho kotcem zastaví ten
prav˘ páníãek a poskytne mu nov˘ domov. Urãitû si to zaslouÏí, protoÏe je skvûl˘
spoleãník, klidn˘, vyrovnan˘, má rád také dûti.

2. Drakula upoutá sv˘m ‰tíhl˘m tûlem a snad i velikostí. Je to ãtyfilet˘ kfiíÏenec
velkého kníraãe, kter˘ patfií do kategorie opravdu temperamentních chlupáãÛ.
Tento vesel˘ pes miluje prostor, takÏe by mu nejlépe bylo na zahradû u rodinného
domku. Drakula je navíc v˘born˘ hlídaã. Jak nás upozornili pracovníci útulku,
tento pes je skuteãnû nevhodn˘ do bytu a k mal˘m dûtem. Samozfiejmû by jim ne-
ublíÏil, ale jeho neustálé skotaãení, velikost i váha by mohly pfierÛst ve zbyteãné
kolize.

3. Dorinka byla nalezena uvázaná u plotu základní ‰koly v HrabÛvce v bfieznu
leto‰ního roku. Pro v‰echny v útulku je tato skuteãnost nepochopitelná. Roãní
fenka kfiíÏence nûmeckého ovãáka je totiÏ miláãkem v‰ech a dûlá radost na po-
tkání. Je pfiítulná, inteligentní a velmi klidná a moc by se jí líbilo u hodn˘ch lidí
v bytû i u rodinného domku. (m)

Adresa:
Útulek pro opu‰tûné psy, Provozní 4 , 722 00 Ostrava-Tfiebovice, tel.: 696 72 88

Konto na podporu a financování ãinnosti útulku:
ãíslo úãtu u HypoVereinsbank: 210 102 8001/3800

Otevfieno:
úter˘ – pátek 10 – 15 hodin, sobota 11 – 15 hodin, nedûle 11 – 14 hodin
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SprejerÛm dnes uÏ hrozí vûzení
KaÏdoroãní ‰kody na fasádách do-

mÛ, zastávkách i dopravních pro-
stfiedcích, které vznikají barevn˘mi
„vizitkami” sprejerÛ, se odhadují na
statisíce.

„Graffiti se vÛbec poprvé objevily
v Americe nûkdy v ‰edesát˘ch letech. Je-
jich vlna, bohuÏel, dorazila na zaãátku
devadesát˘ch let i k nám. Sm˘vání a od-
straÀování jejich rádoby umûleck˘ch v˘-
tvorÛ je velmi drahá záleÏitost,” fiíká fiedi-
tel mûstské policie Jan Hulva s tím, Ïe
pro takto vynaloÏené finanãní prostfiedky
by znal stejnû jako v‰ichni ostatní smys-
luplnûj‰í vyuÏití.

Dodává, Ïe hlídky mûstské policie ne-

mohou b˘t na kaÏdém rohu a nepravo-
stem sprejerÛ vÏdy zabránit. Hodnû také
záleÏí na v‰ímavosti obãanÛ. Mûstská po-
licie se proto opût obrací na Ostravany,
kter˘m není lhostejn˘ problém vanda-
lismu v jakékoli podobû, aby informovali
co moÏná nejrychleji stráÏníky (tel. 156),
spatfií-li kdykoli a kdekoli sprejery v akci.

A jen malá poznámka na okraj: od to-
hoto mûsíce hrozí sprejerÛm mnohem
pfiísnûj‰í tresty – odnûtí svobody aÏ na
osm let, a to v krajním pfiípadû, kdy zpÛ-
sobená ‰koda pfiesáhne milion korun.
Pokud „v˘tvarník” pomaluje ãi postfiíká
barvou cizí majetek, dostane penûÏit˘
trest. (Maj)

Jedenáct stráÏníkÛ mûstské policie 
je pfiipraveno k odchytu ãtyfinoh˘ch tulákÛ

Koãkám nejde o Ïivot!
PfiemnoÏené toulavé koãky by uÏ

nemûly obtûÏovat obyvatele Ostravy.
Jejich odchyt má na základû písemné
Ïádosti konkrétního úfiadu mûstské-
ho obvodu, ‰koly ãi zdravotnického
zafiízení zajistit jedenáct speciálnû vy-
cviãen˘ch stráÏníkÛ. 

„UÏ máme koupeny potfiebné po-
mÛcky a pfiepravní klece od specializo-
vané firmy z Velké Británie, kde mají
s odchytem a následnou kastrací toula-
v˘ch koãek mnohaleté zku‰enosti.
Rozhodnû nejde o to v‰echny koãky po-
chytat a vyhubit, je tfieba v‰ak jejich po-
pulaci regulovat,” fiíká fieditel Mûstské
policie v Ostravû Jan Hulva.

Obavy nemusejí mít ani majitelé do-
mácích koãek. Dfiíve, neÏ dojde v daném
území k odchytu toulav˘ch zvífiat, budou
vãas informováni. „Pokud se v té dobû
náhodou nûkomu koãka ztratí, není pro-
blém, aby zvedl telefon. Pfied vlastním

úkonem totiÏ budou koãky minimálnû
jeden den v péãi veterináfiÛ, konkrétnû
se jedná o MVDr. Jana Nytru a MVDr.
Marii Modrákovou, ktefií byli vybráni na
základû v˘bûrového fiízení,” upfiesnil Jan
Hulva. Jak˘ bude dal‰í osud odchyce-
n˘ch zvífiat? Veterináfii koãky prohléd-
nou, stará a nevyléãitelnû nemocná zví-
fiata utratí, ostatní o‰etfií a vykastrují. Po
nezbytné rekonvalescenci je pak vypustí
stráÏníci zpût do pÛvodní lokality, ve
které Ïily. Do té doby v‰ak musí vlastníci
nemovitostí provést zaji‰tûní sklepních
oken ãi dvefií.

Mûstská policie v této záleÏitosti úzce
spolupracuje s mûstskou veterinární sprá-
vou, kterou bude informovat o kaÏdém
plánovaném odchytu. „Je totiÏ tfieba, aby
byl zásah ãlovûka rozumn˘ a nenaru‰il
biologickou rovnováhu,” upfiesnil fieditel
mûstské policie.

(r)



Primátor mûsta âestmír Vlãek dne 11. ãervna 2001 pfiijal tfii hokejové borce,
ktefií pÛsobili nebo je‰tû hrají v hokejovém klubu Vítkovice – Filipa Kubu,
Pavla Kubinu a Davida Moravce, aby jim podûkoval za skvûlou reprezentaci
âeské republiky a mûsta Ostravy na kvûtnovém Mistrovství svûta v ledním
hokeji 2001 v Nûmecku. Na neformálním setkání, kterého se zúãastnil rovnûÏ
Franti‰ek âerník, ãlen âeského hokejového svazu, a masér Milan Mezei,
pfiedal primátor pfiítomn˘m hostÛm dûkovn˘ list a celá skupina národních
hrdinÛ se podepsala do Pamûtní knihy mûsta Ostravy.
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Hradec nad Moravicí byl dûji‰tûm úspû‰né
olympiády seniorÛ

Elán mají na rozdávání
V pofiadí uÏ ‰esté olympijské hry

seniorÛ a klientÛ Ústavu sociální
péãe se v polovinû kvûtna konaly
v krásném prostfiedí hotelu Belaria
v Hradci nad Moravicí.

·estiãlenná druÏstva z domovÛ dÛ-
chodcÛ a penzionÛ i ze dvou zafiízení
ústavu sociální péãe pro mentálnû posti-
Ïené se utkalo v jedenácti soutûÏních dis-
ciplínách. Hrály se kuÏelky, házelo se na
cíl, zruãnost i kombinaãní schopnosti se
zkou‰ely pfii vázání uzlÛ i skládání
puzzlí. Pfii tom v‰em nechybûl bojov˘
duch ani dobrá nálada, kterou mají spor-
tovci uÏ dlouho pfied samotnou soutûÏí,
protoÏe dÛleÏitá je i pfiíprava vãetnû vy-
my‰lení a u‰ití sportovních dresÛ. Ty si
vtipem i ‰armem nezadají s úbory olym-
pionikÛ. Akci, jeÏ je podporou aktivního
Ïivota ve stáfií ãi s handicapem, pofiádá
kaÏdoroãnû odbor sociálních vûcí Magis-
trátu mûsta Ostravy s jednou ze sociál-
ních institucí.

Letos padl los na Ústav sociální péãe 
v Muglinovû, jehoÏ klienti také vyrobili
ceny pro vítûze i drobné dárky pro
v‰echny úãastníky her a hosty, mezi ni-
miÏ nechybûl ani námûstek primátora

Zbynûk PraÏák, kter˘ také pfiijel soutûÏící
povzbudit.

I kdyÏ si 1. místo z Hradce odvezlo
druÏstvo Domova dÛchodcÛ v Petru‰-
kovû ulici v Zábfiehu, na pomysln˘ch
stupních vítûzÛ stanuli v‰ichni, kter˘m
nechybûl humor a touha zvítûzit, tak
jako nejstar‰í úãastnici, dvaadevadesáti-
leté Marii Py‰ové z domova dÛchodcÛ
v Porubû. (lin)

Den se softballem v Koblovû
V rámci projektu roz‰ífiení na-

bídky reedukaãního programu Stfie-
diska v˘chovné péãe Diagnostického
ústavu pro mládeÏ pofiádá v nedûli
17. ãervna 2001 Softballov˘ klub Slá-
vie Ostravské univerzity ve spoluprá-
ci s ministerstvem vnitra a mûstem
Ostrava turnaj právû mezi Stfiedis-
kem v˘chovné péãe, Mûstskou policií
Ostrava a Policií âR. ZároveÀ bude

probíhat Den se softballem pro
v‰echny pfiátele a pfiíznivce.

Toto ryze sportovní setkání zaãíná od
9 hodin v Ostravû-Koblovû v Anto‰ovic-
ké ulici na tamním hfii‰ti, hned vedle zá-
kladní ‰koly. Organizátofii slibují nejen
skvûlé v˘kony hráãÛ a zajímavé ukázky
situací a dovedností, ale pro diváky jsou
pfiipraveny softballové hry a nezbytné
obãerstvení. (M)

Ostrava z ptaãí perspektivy

Malé nahlédnutí do 
domácností na‰ich babiãek

Státní památkov˘ ústav v Ostra-
vû pfiipravil ve spolupráci s Muze-
em Komenského v Pfierovû v˘stavu
nazvanou Domácnost na‰ich babi-
ãek a Ïivotní styl minul˘ch století.

Jedná se o v˘stavu odráÏející zpÛsob
Ïivota i vybavení domácností od polo-
viny 19. století do poloviny století dva-
cátého. Cílem této v˘stavy, která byla
instalována poslední kvûtnov˘ den
pfiímo v prostorách národní kulturní
památky Dolu Michal v Michálkovicích
(koneãná trolejbusÛ ã. 101 a 104), není
v Ïádném pfiípadû pfiedstavení unikát-
ních, ojedinûl˘ch a umûlecky nesmírnû
cenn˘ch pfiedmûtÛ. Právû naopak, jsou
na ní prezentovány bûÏnû dostupné
a uÏívané pfiedmûty, které na‰e babiãky

povaÏovaly za samozfiejmou souãást
svého Ïivota.

Náv‰tûvníci si tak mohou prohléd-
nout od dobového nábytku, praãek,
‰icích strojÛ aÏ po pfiedmûty urãené
k Ïehlení, ‰ití ãi vy‰ívání. Ten svÛj
skvost a snad i milou vzpomínku na
mládí tu najde urãitû kaÏd˘. A dûti
a mladí lidé se zase dovûdí, k ãemu
slouÏila oplatnice, jak se pouÏívala
máselnice nebo k˘vací praãka.

V˘stava potrvá aÏ do 4. fiíjna 2001.
Otevfieno je dennû kromû pondûlí od
9 do 16 hodin, ve stfiedu a pátek od 11
do 18 hodin. KaÏdou lichou hodinu je
zaji‰tûna prohlídka exponátÛ s prÛ-
vodcem. 

(m)

Ve foyeru Nové radnice je pfiipra-
vena na pondûlí 18. ãervna 2001 ver-
nisáÏ fotov˘stavy na‰eho redakãního
kolegy Aloise Jedliãky pod názvem
Archivní snímky. Autor na dvanácti
panelech pfiedstaví retrospektivu své
tvorby ze 70. a 80. let minulého sto-
letí. Mezi ãernobíl˘mi snímky najde
náv‰tûvník i ty, které byly ocenûny
v rÛzn˘ch soutûÏích. Expozice bude
pfiístupná do 13. ãervence 2001.

Za zmínku jistû stojí skuteãnost, Ïe
A. Jedliãka vûnoval dvû umûlecké foto-

grafie pro blíÏící se aukci v˘tvarn˘ch
dûl, jejíÏ v˘tûÏek bude urãen na pofiízení
terapeutického zafiízení Terapi Master,
které budou vyuÏívat zejména handica-
pované dûti.

Dal‰í v˘stava, tentokrát barevn˘ch
snímkÛ, bude zahájena 12. ãervence
v Ostravském muzeu na Masarykovû ná-
mûstí. A. Jedliãka ji pfiíznaãnû nazval
Fotogenická Ostrava. Nová kolekce pfii-
bliÏuje totiÏ na‰e mûsto ponûkud netra-
diãnû, a to z ptaãí perspektivy.

(r)

Foto: archiv


