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V˘nosy z prodeje akcií SME, a. s, v˘raznû posílily mûstské investice

Hospodafiení Ostravy 
se opírá o pfiíznivá ãísla

Velvyslanci osmi zemí na radnici

Hospodaření města Ostravy vy-
kazuje za prvních šest měsíců
kladný hospodářský výsledek ve
výši  49,683 mil. Kč, což  do značné
míry ovlivnilo  především  zapoje-
ní  přebytku  hospodaření z minu-
lého roku  (2,116 mld. Kč) a čerpá-
ní úvěrů. Nutno však předeslat, že
saldo příjmů a výdajů představuje
v záporné hodnotě zhruba 138,5
mil. Kč.

„První  měsíce  roku  bývají  oproti
dalším obdobím roku pokaždé výnoso-
vě  slabší. Přesto se nám vcelku úspěš-
ně dařilo vyrovnávat daňové výkyvy.
Celkové  příjmy  jsou  po  konsolidaci,
tedy po vyloučení  převodu mezi vlast-
ními příjmy plněny na 56 %. Propad
a určité  napětí  jsme  ale  zaznamenali
u daňových příjmů. Jejich plnění  na
48,5 % je navíc zkresleno proúčtová-
ním daně z příjmů právnických osob
za obce v objemu  téměř  228 mil.  Kč,“
uvedl náměstek primátora Miroslav
Svozil.

Běžné  výdaje  přesáhly za sledova-
né období 58 procent, ale tuto skuteč-
nost  do značné míry ovlivnila dubnová
delimitace škol pod krajský úřad, vy-
placení grantů v oblasti kultury a vol-
nočasových aktivit  dětí  a mládeže  
i vyšší čerpání v oblasti sociálních dá-
vek.

Naopak  kapitálové  výdaje  posílilo
téměř  356 mil. Kč, které z velké  čás-
ti  tvoří státní dotace (213,3 mil. Kč).

Do investic byly  pochopitelně zapoje-
ny prostředky z přebytku hospodaření
za rok 2000, rozpočtové rezervy, 
Fondu náhrad a hlavně pak z vázaných
prostředků z výnosů prodeje akcií
SME, a. s. (693 mil. Kč). Kapitálové
výdaje tak byly v konečném součtu pl-
něny na 25,8 %.

„Také  v roce  2002 počítáme se 
zapojením výnosů z prodeje akcií do
investičního  rozpočtu.  Ze  SME,  a. s.,
nám  zbývá  dosud nerozdělených 229
mil. Kč a k tomu bylo usnesením za-
stupitelstva v loňském prosinci vázáno
na konkrétní akce v příštím roce 148
mil.  Kč.  Další  zdroje tvoří 787 mili-
onů korun z prodeje akcií Severo-
moravské  plynárenské,  a. s.,  a asi 50
mil. Kč za akcie České  spořitelny,“
řekl náměstek primátora. Podle něj by
se již nemělo  město Ostrava do konce
roku potýkat s většími obtížemi a svou
dobrou rozpočtovou kondici by mohlo
potvrdit. 

Minulý měsíc už byla předložena
členům zastupitelstva první verze návr-
hu  investičního  rozpočtu  2002  v cel-
kovém objemu 2,3 mld. korun  a roz-
počtového  kapitálového výhledu na 
roky 2003-2005. Metodika samotného
návrhu městského rozpočtu pro rok
2002 bude projednávána na nejbližším
pracovním jednání zastupitelstva tak,
aby mohl být 12. 12. 2001 ve své defi-
nitivní podobě předložen jeho členům k
projednání a schválení. (Maj)  

Primátor  města Ostravy Čest-
mír Vlček 24. září 2001 oficiálně
přivítal ve  své pracovně vzácnou
zahraniční návštěvu - delegaci
osmi  velvyslanců asijských ze-
mí. Přítomní zástupci Filipín,
Číny, Indonésie, Indie, Japon-
ska, jižní Korey, Thajska a
Vietnamu se v průběhu své
dvoudenní návštěvy nesčetně-
krát vyjádřili,  že  tato v historii
Ostravy vůbec první a nejširší
společná mise jejich zemí je více
než povzbudivá a účel cesty, tedy
posílit vzájemnou  spolupráci,
byl splněn na výbornou. 

„Velvyslanci  jednotlivých  a-
sijských  zemí  projevili  skuteč-
ně nebývalý zájem navázat

a ještě rozšířit oboustranné
kontakty, a to zejména v oblas-
tech školství, kultury, ale i pest-
řejších  ekonomických  a ob-
chodních vztahů. Záměr inve-
stovat v našem  městě  a regio-
nu  je  patrný,  což  dokládá i se-
tkání s podnikatelskými  sub-
jekty  našeho  města,“ řekl pri-
mátor města Čestmír Vlček. 

Dodal,  že  obrovskou  výhodu
města  Ostravy,  napomáhající k
výrazně  lepším  kontaktům,
spatřuje v jednom důležitém 
a nepřehlédnutelném aspektu -
naše město je totiž ke všem 
těmto zemím o plných 380 km
blíže než Praha a o zhruba 500
km blíže než Plzeň. (m)  

DivákÛm nevadil ani dé‰È
Hlavní cenu mezinárodního loutkáfiského festivalu Spectaculo interesse udûlili letos porotci Divadlu Drak z Hradce Králové

Plné divadelní sály jistě přispěly
k překrásné atmosféře v pořadí už
4. ročníku mezinárodního loutkář-
ského festivalu s názvem Spectaculo
interesse, který počátkem října kra-
loval kulturní scéně Ostravy.

„Festival vznikl z iniciativy Divadla
loutek v roce 1995. U jeho zrodu jsem
předpovídal, že se časem Ostrava stane
Mekkou loutkářů. Těší mě, že se díky 
umění a zahraničním kontaktům našich
loutkářů stala moje předpověď skuteč-
ností,“ prohlásil náměstek primátora
Zbyněk Pražák.

Celkem své umění předvedlo publi-
ku 21 souborů v 26 inscenacích, při-
čemž program pořadatelé sestavili tak,
aby si to své našli dospělí, děti  i mlá-
dež.  O tom,  že  ostravské  publikum

dokáže ocenit kvalitu představení,
svědčila mimo jiné skutečnost, že divá-
ky z Masarykova  náměstí letos nevy-
hnala ani nepřízeň počasí. 

Výkony  souborů  sledovala odborná
porota,  která  hlavní cenu festivalu udě-
lila hradeckému Divadlu  Drak  za  před-
stavení s názvem Všechno lítá, co peří
má v režii  J. Krofty. Ceny náměstka pri-
mátora města Ostravy získali režisér 
O. Bernstengel z Drážďan za čistotu je-
vištní realizace inscenace Johannes
Doktor Faust a J. Vlčková z Hradce
Králové za autorský přínos v inscenaci
O líné Liduně a třech  přadlenách. Jednu
z cen Společnosti pro kulturu a umění
obdržela také H. Motýlová z Divadla lou-
tek za jevištní inspirativní dramaturgický
objev  hry  I. A. Krylova Trumf. (š)



Publikace archivu města:
Rada   města  souhlasí s návrhem záměru vydat publikaci Českoslovenští

legionáři-rodáci a občané města Ostravy v roce 2002. Snahou je připome-
nout dnes již zapomenutá jména a osudy příslušníků československých legií.
Jejich počet z území dnešního města Ostravy byl vyšší než  400.  Publikace
mapující  osudy  příslušníků československých legií podle  teritoriální pů-
sobnosti začala v jednotlivých okresech ČR vznikat  od  konce  roku 1999.
Hlavním cílem těchto publikací je seznámit  především mladší generaci s bo-
hatou historií a tradicí příslušníků  legií a zachytit jejich podíl v bojích za na-
ši samostatnost v letech 1914 -1920. 

Dům roku:
Soutěž se vypisuje pro  jakékoliv stavebně-architektonické  dílo  (novo-

stavbu nebo rekonstrukci).  Nejvýše  hodnocenému dílu bude udělen  titul
„Dům  roku“. Tento titul může obdržet pouze jedno dílo.  S tímto oceněním
je spojeno finanční ohodnocení ve výši 200 000  korun  a udělení  bronzo-
vé  plakety.  V pořadí druhému vyhodnocenému  objektu bude  udělena od-
měna ve výši 100 000 korun. Kromě toho může soutěžní komise 
udělit čestná uznání bez určení pořadí.

Finanční dotace:
Členové rady rozhodli o poskytnutí finanční dotace ve výši 16 600 korun

Biskupskému gymnáziu  v Ostravě-Zábřehu   na   pokrytí   cestovních   nákladů  ú-
častníků mezinárodního setkání mládeže v Drážďanech, které se koná od 12. do  23.
září.  V uvedené době se v německém městě Drážďany koná mezinárodní setkání
mládeže pod názvem „Evropská setkání - pluralita  a identita“.  Na akci byli pozvá-
ni  zástupci každého partnerského města Drážďan. Centrem dění je kostel Panny
Marie,  dostavovaný  nyní  do  původního stavu před zničením při náletu spojenců za
II. světové války. Město Ostrava na této akci zastupují právě studenti Biskupského
gymnázia. Uvedené mezinárodní setkání je  jednou  z řady akcí v roce, kdy si připo-
mínáme 30. výročí navázání partnerských styků mezi oběma městy.

Příspěvek Českému svazu bojovníků za svobodu:
Rada města doporučuje  zastupitelstvu  rozhodnout o poskytnutí finančního

příspěvku  ve výši 50 000 korun Městské organizaci Českého svazu bojovníků
za svobodu (ČSBS) v Ostravě, a to na úhradu opravy bronzové busty generála
Milana  Rastislava  Štefánika a zhotovení její kopie  pro  partnerské  město
Košice.  Obě  práce  byly  zadány akademickému sochaři Miroslavu Rybičkovi.
Kopii busty hodlají zástupci Městské organizace ČSBS v Ostravě předat 28. říj-
na 2001 představitelům  partnerského  města Košice a zástupcům Městského vý-
boru ČSBS v Košicích. (ad)
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Pfiijìte se pobavit i oslavit
Tradiční ukončení turistické sezóny se letos v Ostravě uskuteční  na

Prokešově náměstí před radnicí města Ostravy ve čtvrtek 25. října od-
poledne.

Zábavné čtvrteční odpoledne začne ve 14 hodin. Pro nejmenší vy-
stoupí se scénkami, pohádkami a písničkami Klaunské divadlo 
MIMO, Václav Upír Krejčí přinese dětem dostatek humoru včetně
drezúry pejsků. Pro mladé je připravena hudební skupina KRYŠTOF
se zpěvákem Richardem Krajčem, nebude chybět ani skvělá cimbálo-
vá muzika Šajtar, která sklízí  úspěchy na všech vystoupeních.
Součástí programu bude také výtvarná soutěž pro děti i dospělé tema-
ticky zaměřená na historii radnice. Program zpestří dostatečné občer-
stvení. Vyhlídková věž ostravské radnice bude od 14 do 18 hodin pří-
stupná zdarma, od následujícího dne 26. října do 31. prosince bude věž
uzavřena pro rekonstrukci vrchní části výtahu. Odpolední program
bude trvat do 19 hodin a tradičně jej zakončí v 19.30 hodin velkolepý
ohňostroj.

V neděli 28. října v 10 hodin pak na oslavu svátku Dne vzniku sa-
mostatného československého státu položí představitelé města věnce
u busty T. G. Masaryka ve vstupní hale Radnice města Ostravy. (k)

❏ Jednání rady mûsta

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

Návrh investičního rozpočtu:
Ve značném předstihu byla do programu zařazena pracovní verze návrhu in-

vestičního rozpočtu města Ostravy pro rok 2002 a návrh rozpočtového kapitálo-
vého výhledu statutárního města Ostravy na roky 2003-05. Zastupitelé schválili,
aby byly tyto návrhy projednány bez usnesení. Oba zásadní materiály budou pro-
diskutovány na nejbližším pracovním jednání zastupitelstva (říjen 2001).

Partnerství mezi městem Ostravou a Pittsburghem:
Zastupitelstvo města (ZM) rozhodlo o uzavření smlouvy o partnerství mezi sta-

tutárním městem Ostrava a americkým městem Pittsburgh. Obě města  pěstují
vzájemné vztahy již delší dobu, výraznější  posun dopředu byl zaznamenán  ze-
jména  v červnu 1999 po ukončení obchodní  mise naší republiky v Pittsburghu
zaměřené na ekonomický rozvoj a problematiku životního prostředí. Na zastupi-
telstvu  bylo tedy potvrzeno, aby byla v rámci tohoto partnerství rozvíjena spo-
lupráce v oblasti obchodu, ekonomiky, ale i školství, kulturních aktivit a sportu.
V letošním roce dojde již ke třetímu podpisu smlouvy o partnerství. Po městech
Košice a Miskolc město Ostrava oficiálně zahájí  spolupráci a partnerské vztahy
také s Pittsburghem.

Stipendia města Ostravy:
ZM rozhodlo o poskytnutí Stipendia města Ostravy ve studijním roce 2001 

až 2002 dvanácti  vynikajícím studentům VŠ  a interním doktorandům ve výši 25
tisíc korun a jednomu studujícímu na zahraniční vysoké škole ve výši 69 tisíc ko-
run. To vše v deseti měsíčních splátkách. Celková částka 370 tisíc korun bude u-
volněna z rozpočtu města na rok 2002. Žádost o stipendium si podali 32 žadatelé.

Nevyužívané plochy a haly v ostravských společnostech Nová huť
a Vítkovice:

Členové zastupitelstva byli seznámeni s informací o volných, nevyužívaných
plochách a halách těchto akciových společností, které by bylo možné po nezbyt-
né asanaci a případné dekontaminaci nabídnout investorům pro jejich podnikatel-
ské záměry. Vítkovice - celkem 18 ploch a hal, z toho 12 objektů jsou sklady, u-
bytovny a bývalé provozy. Volných ploch je šest. Po vzájemné konzultaci lze za-
řadit do databáze nabízených pozemků a objektů pouze dva. Nová huť - celkem
58 ploch a hal, z toho 8 objektů skladů, montážních hal a bývalých provozů. Dále
zde existuje 50 volných ploch o rozloze od 55 m2 do 18 000 m2.

Do databáze nabízených ploch  a objektů lze zařadit 2 objekty a 15 ploch.

Rozšíření provozu autobusové linky č. 48: 
ZM vzalo na vědomí informaci o potřebě rozšíření provozu linky č. 48 pro do-

pravní obsluhu Pískových dolů v oblasti Zábřehu a rozhodlo o poskytnutí nein-
vestiční dotace ve výši 486 000 Kč Dopravnímu podniku Ostrava na zajištění zvý-
šeného rozsahu provozu městské hromadné dopravy (linka č. 48) od 1. listopadu
2001. Posílení dopravy je směřováno do oblasti velmi zatížené části města, tj.
Pískové doly - Poliklinika (Hrabůvka). Je navržen kratší interval mezi jednotlivý-
mi spoji o celou polovinu v průběhu pracovního dne od 8-13 hod. a od 17-23hod.

66. schůze – 18. září 2001

21. zasedání - 26. září 2001

v úseku ÚAN-Pískové doly, a to ze 40 na 20 minut. Tímto krokem se sjednotí in-
terval na lince č. 48 v celém úseku Ústřední autobusové nádraží-Pískové doly-
Poliklinika (Hrabůvka). V průběhu sobotního provozu a v neděli v odpoledních
a nočních hodinách (13-23 hod.) bude autobus rovněž jezdit ve dvacetiminuto-
vých intervalech. V období špičky zůstane interval na hranici 10 minut.

Cena města Ostravy:
Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Ostravy PhDr. Ivo Stolaříkovi, CSc.,

hudebnímu vědci a pedagogovi. Toto ocenění je spojeno s peněžitou odměnou ve
výši 100 tisíc korun. PhDr. Ivo Stolařík (nar. 17. 10. 1923) je mimořádnou osob-
ností kulturního života Ostravy a regionu, zvláště pak jeho přínos v oblasti hu-
dební teorie a hudebního provozu je neopominutelný.

Dotace ze státního rozpočtu:
ZM rozhodlo o poskytnutí neinvestiční  dotace ze státního rozpočtu na podpo-

ru a zachování kulturních památek v rámci tzv. Havarijního  střešního programu
Ministerstva kultury ČR, který slouží k zachování nejohroženějších  nemovitých
kulturních památek. Pro letošní rok  byly uvolněny prostředky na obnovu a za-
chování těžní budovy s těžní věží v areálu dolu Vrbice-Hrušov ve výši 180 tisíc
korun. Na obnovu a zachování domu čp. 1406, Čedičová 8, Slezská Ostrava ve
výši 50 tisíc korun.

Ekologický fond:
ZM schválilo poskytnutí finančních příspěvků z Ekologického fondu města

Ostravy občanskému sdružení  VITA. Peníze jsou určeny na listopadovou konfe-
renci Ekologická výchova ve školách a na cenu v podobě finanční částky pro
Ekologickou školu ostravského okresu. Příspěvek je ve výši  67 000 Kč. (m)



Ostrava má na internetu stránky, za které se nemusí stydût

Počítače a internet se staly nedíl-
ným pracovním nástrojem součas-
nosti. Jak prokazují četné průzkumy,
možností připojení k internetu vyu-
žívá stále více občanů. Jeho techno-
logický vývoj a aplikace do každo-
denního života pokračuje prostě ne-
vyhnutelně a hlavně pak neskutečně
rychle kupředu. Alespoň z laického
pohledu. 

A ruku na srdce, nabízená  pest-
rost a časová úspornost, bývá někdy
doslova zarážející. Třeba jako při
našem rozhovoru s vedoucím od-
boru Městského informačního
systému (MIS) Jaromírem Toma-
lou, který s omluvou zrušil naši
schůzku z důvodu služebního po-
bytu mimo Ostravu. A tak nezbýva-
lo, než si bez tradičního diktafonu a
pracného přepisu vyzkoušet, jak v
praxi funguje takovýto bleskový
přenos otázek a odpovědí elektro-
nickou poštou. A téma našeho poví-
dání bylo víc než příhodné –
Internet a nová podoba prezentace
města Ostravy v této síti.

❏ Kolik času trávíte na internetu?

Zdaleka ne tolik, kolik bych si přál.
Je to tak půl hodiny denně na www
stránkách. Využívání elektronické
pošty do toho nepočítám, ale musím
přiznat, že tento způsob komunikace
již začíná převažovat nad tou klasic-
kou. Nechci však hodnotit ani s ni-
kým polemizovat, zda je to správně či
nikoliv.

❏ A vaše oblíbená webová stránka?

Žádnou konkrétní nepreferuji. 
V posledních týdnech a měsících
jsem trávil hodně času na té naší.
Osmičlenná skupina odborníků a na-
dšenců  Rady internetových stránek
totiž od základu měnila webovou tvář
města Ostravy. Nebyla to žádná legra-
ce, když si uvědomíme, že portál ob-
sahuje bezmála 4270 jednotlivých
vzájemně propojených a na sebe nava-
zujících stránek.

❏ Ale výsledek za to stál, nemyslíte?

To nechť posoudí samotní návštěv-
níci ostravského serveru. Dosavadní
ohlasy jsou ale velmi pozitivní s tím,

že   Ostrava se nemusí za své webové
stránky rozhodně stydět.

❏ Jak je navštěvován server statu-
tárního města Ostravy? A máte pře-
hled, kdo a kdy na naše stránky
vlastně přichází?

Evidence počtu přístupů existuje.
A mohu konstatovat, že vykazuje trvalý
vzestup. Hlavní výhody internetu jsou
totiž víc než zřejmé, je to aktuálnost, in-
teraktivnost a snadná dostupnost.
Samozřejmě, pokud má jedinec dosta-
tečné technické zázemí. Hodně nás těší
zájem o naše stránky ze zahraničí
a chvála na mapový server, který patří
skutečně ke světové špičce. 

❏ Dosud byla bolavým místem ak-
tualizace vystavených dat.

Aktualizace dat je problémem kaž-
dého informačního systému. Hodně
záleží na pověřených pracovnících
jednotlivých odborů magistrátu. Te-
chnické podmínky jsou dostatečné.

❏ A s jakými službami pro občany
počítají tvůrci stránek v nejbližší
době?

Užitečných informací je na portálu
města Ostravy mnoho. Stávající 
úvodní stránka preferuje srozumitel-
nost a přehlednost.  Integruje se strán-
kami Městského informačního centra,
které se systematicky zabývá  sběrem
informací o dění ve městě. Tyto údaje
jsou navíc vystavovány v několika ja-
zykových verzích. Velkou pozornost
věnujeme postupnému zlepšení navi-
gace a orientace ve webu  zařazením
hledačů a připravujeme doplnění ještě
jedné části, která bude obsahovat na-
bídky pro investory a prodej nemovi-
tostí. Kromě těchto obsahových změn
uvažujeme také o úpravě grafiky.

❏ A vidíte, přesto je po takzvaných
úřednických informacích na inter-
netu stále větší hlad.

To je logické, internet totiž umož-
ňuje na jedné straně  distribuci dat 
a údajů mezi občany, na straně druhé
interaktivní komunikaci mezi občany
a orgány státní správy a samosprávy.
Prostě je to dáno tím, že řada činností
se přesouvá na veřejnou správu a lidé
chtějí přijít na úřad připraveni tak, aby
čas zde strávený minimalizovali na
nezbytně nutnou dobu. Ale skutečná
komunikace s veřejnou správou na-
stane podle mého názoru teprve 
s úplným zavedením elektronického
podpisu.

❏ Digitální podpis z pohodlného
křesla sice nabývá každým dnem na
významu, ale zatím má tato otázka
spíše polohu zbožného přání.

Problematika elektronického podpi-
su je příliš široká a vysvětlení by vy-
dalo na samostatný článek. Proto jen
ve zkratce - elektronická podatelna je
zřízena na naší hlavní www stránce.
Ale pro elektronicky podepsané doku-
menty zatím nejsou zabezpečeny
všechny potřebné legislativní a pro-
vozní podmínky. Například ještě nee-
xistují akreditovaní poskytovatelé cer-
tifikačních služeb, kteří jsou pro elek-
tronickou výměnu dat ve veřejné sprá-
vě potřební.

❏ Město Ostrava usiluje o digitali-
zaci všech dostupných forem komu-
nikace, tomu nelze nic vytknout.
Nevzniká tím současně riziko v po-
době příliš otevřeného systému dat
pro široké okolí?

Magistrátní připojení k síti je reali-
zováno několika  počítači, které zabez-
pečují pouze webové stránky a elek-
tronickou poštu. Před ně je nasazen
systém ochrany tzv. firewall a proxy
servery. Vnitřní  systém magistrátu  je
tedy od relativně otevřeného internetu
oddělen a veškerá osobní data jsou
chráněna hesly a přístupná jen opráv-
něným uživatelům. (Maj)

❏ Rozhovor

Návštěvnost na ostravském serveru

Rok 2001 Počet  požadavků na přenos souboru

Leden 299 074
Únor 334 709
Březen 491 399
Duben 355 518
Květen 482 681
Červen 616 647
Červenec 504 233
Srpen 710 872
Září 672 848

Přehled oblíbených stránek 
(1-9/2001)

Název adresáře Počet požadavků

měsíčník Ostravská radnice 361 991
Zoo Ostrava 71 483
městský úřad Moravská Ostrava a Přívoz 18 710
domovský adresář webu 128 223
Ostrava (informace o magistrátu a aktuality) 130 097
odbor financí a rozpočtu MMO 53 251
Archiv  města  Ostravy 49 396
ekologický časopis Jitrocel 57 889
Městské informační centrum 109 219
odbor dopravy a komunálních služeb MMO 14 629
odbor ekonomického rozvoje MMO 15 865

www.mmo.cz: adresa, na níÏ zájemci od mûsíce záfií najdou novou prezentaci mûsta

Nejčastější  návštěvy  na  webu  MMO  byly zaznamenány za období leden-září  2001 samozřejmě  přímo z České  republiky. Ovšem o strán-
ky  města  projevovali zájem také uživatelé z Německa, Rakouska, Francie  či  Švýcarska, ale podle statistických údajů Ostravu navštívili pomo-
cí  internetu  také  lidé  z dalekého  Izraele, Spojených států amerických, Mexika i Guatemaly.
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4 Ostravská radnice fiíjen 2001

S opravou svinovského 
nádraÏí a jeho okolí se poãítá

Z mûstského rozpoãtu bude uvolnûno zhruba 300 mil. Kã, âeské dráhy poskytnou ãástku ve v˘‰i 150 mil. Kã

1. STAVBA:
- výkupy pozemků
- demolice objektů a komunikací
- přeložky inženýrských sítí
- vlastní rekonstrukce a přístavba

historické budovy nádraží
- vybudování podzemního parko-

viště
- postavení nových komunikací v ce-

lé ploše od rourovny až po obchodní
centrum Hornbach včetně zastávek
a odstavných ploch pro autobusy

- úprava plochy nádražního náměstí
- prodloužení ul. Bílovecké k ob-

chodnímu centru TESCO (bude re-
alizováno jako součást II. etapy
výstavby areálu TESCO investo-
rem této stavby)

2. STAVBA:
- realizace obchodního a společen-

ského centra v prostoru mezi nád-
ražím a mosty na Opavské ulici 
(financována bude pouze ze sou-
kromých zdrojů)

3. STAVBA:
- řešení vertikální dopravy osob k za-

stávkám na mostech na Opavské uli-
ci a zajištění snazšího pohybu cestu-
jících při přestupování z tramvaje
do autobusu a obráceně (tento pro-
blém byl už řešen v několika varian-
tách studie, kterou zpracoval
Dopravoprojekt Ostrava. V součas-
né době je připravována aktualizace
této studie). (m)

Členové městského zastupitelstva
souhlasili na svém posledním zasedá-
ní (29. září 2001) s koncepcí revitali-
zace svinovského nádraží podle
předložené architektonické, urbanis-
tické a dopravní studie, se kterými se
mohli zevrubně seznámit už 17. září
2001 na pracovním zasedání.

Nejdříve ale musí být získány ně-
které pozemky a objekty do majetku
města a dokončena předprojektová
příprava I. etapy stavby, která nastar-
tuje rozsáhlou rekonstrukci vlastní od-
bavovací haly a přednádražního pro-

storu. S těmito kroky je pochopitelně
spojena celá řada technických a do-
pravních řešení. Na jedné straně to je
např. snaha zlepšit dostupnost nádraží
pomocí prostředků městské hromadné
dopravy, na straně druhé zvýšit kom-
fort přestupování pro pěší i pro ty ces-
tující, kteří budou využívat autobusů
od nádraží na zastávky na svinovských
mostech. Dalším požadavkem ve věci
budoucí podoby svinovského nádraží
je rovněž potřeba vybudovat nová par-
kovací místa v těsné blízkosti nádraží.

Stavba by měla být podle předpokla-
du realizována zároveň s dokončová-
ním II. železničního koridoru, kdy se
počítá se zprovozněním rekonstruované
a přístavbou rozšířené historické nád-
ražní budovy i nově upraveného  před-
nádražního  prostoru. Podstatné je, že

nedávné pracovní jednání primátora
města Čestmíra Vlčka se zástupci Čes-
kých drah a Moravskoslezského kraje
jednoznačně vyústilo ve společný zá-
měr podílet se na revitalizaci této ne-
sporně významné a mimořádně fre-
kventované vstupní brány do Ostravy.

Podíl finanční účasti bude průběžně
upřesňován. České dráhy by měly po-
skytnout zhruba 150 milionů korun na
rekonstrukci a přístavbu stávající haly.
Město Ostrava ponese náklady spojené
s úpravou přednádražního prostoru, re-
konstrukcí uliční sítě a postavením
podzemního parkoviště. Předběžné ná-
klady byly vyčísleny na 300 mil. Kč.
Mimochodem, tato částka je již zahr-
nuta v návrhu tříletého investičního
plánu. Zapojení rozpočtových pro-
středků Moravskoslezského kraje je
zatím v jednání.

V současné době je ve fázi  přípra-
vy návrh smlouvy mezi statutárním
městem Ostrava a Českými drahami
o vybavení podchodů eskalátory. Ze
schválených 40 mil. Kč., které budou
na tuto akci uvolněny z městského
rozpočtu, nebyla dosud čerpána jediná
koruna. (Maj)

Návrh řešení budoucí  podoby
svinovského nádraží a jeho blízké-
ho okolí se opírá o architektonic-
ko-urbanistickou studii rekon-
strukce a přístavby historické
nádražní budovy a úprav před-
nádražního prostoru od architekta
Václava Filandra a o samostatnou

dopravně-urbanistickou studii no-
vého uspořádání dopravní obsluhy
nádraží, kterou zpracoval ing.
Radim Čech ve spolupráci s pra-
covníky magistrátu, Dopravního
podniku Ostrava a koordinátora
Ostravského dopravního systému 
(KODIS).

Architektonicko-urbanistická i dopravní studie je hotova

Akce řešící dopravu osob k za-
stávkám na svinovských mos-
tech je zařazena v investičním
plánu města Ostravy.

náměstí park
hotel

obchody
služby

obchody
služby
bydlení

zastřešení
autobus. zastávky

předpokládaný
terminál
autobusů

podzem. parkoviště

stávající plato

komerčně
zastavitelná 

plocha

Bílovecká ul.

současný přístup ke svinovským mostům
nová hala nádraží

historická budova

provoz. budova ČD



Do majetku mûsta budou zatím
pfievedena pouze sportovi‰tû

PPPPooooddddnnnniiiikkkkaaaatttteeee llll   rrrrooookkkkuuuu   2222000000000000

Ve schváleném memorandu z le-
tošního května vyjádřili členové za-
stupitelstva souhlas s převodem Pa-
láce kultury a sportu, vítkovického
stadionu, haly Ledňáček a hotelu
Atom z majetku akciové společnosti
Vítkovice na statutární město Ostra-
va.

Klíčovou podmínkou úplatného pře-
vodu akcií, vyjádřeného částkou ve vý-
ši 50 mil. Kč, je zrušení veškerých zá-
stavních práv. Jednání s věřiteli se
však neposunulo zatím příliš dopředu
a určité komplikace nastaly v případě
hotelu Atom.

„Proto jsme se rozhodli, že přednost-
ně  nejdříve převedeme pouze tři spor-
toviště,  jejichž kupní cena je odhado-
vána na zhruba 19,5 milionu korun. To
by se mohlo podařit ještě do konce le-
tošního nebo na začátku příštího roku.
V polovině roku 2002 bychom pak
mohli převést do majetku města také
hotel Atom,“ řekl primátor města
Ostravy Čestmír Vlček v závěru záři-
jového jednání zastupitelstva.

Zřejmě ale dojde ještě k drobným
úpravám v souvislosti s investovaný-
mi prostředky do všech nemovitostí os-

travského Čtyřlístku, které budou po-
stupně uvolněny z městské pokladny.
Město se zavázalo po dobu následují-
cích čtyř let tyto nemovitosti opravit,
modernizovat a zajistit jejich provoz.
Orientačně se jedná o finanční objem
ve výši 250 milionů korun.

Konkrétní návrh dalšího postupu
bude předložen k projednání  na listo-
padovém zasedání zastupitelstva.
Podle primátora Čestmíra Vlčka však
není žádný důvod měnit schválené zá-
sady potvrzeného memoranda. (m)

V měsíci dubnu tohoto roku vyhlásili statutární město Ostrava spo-
lečně s Regionální hospodářskou komorou a Sdružením pro obnovu
a rozvoj severní Moravy a Slezska už šestý ročník celoměstské soutěže
o titul Podnikatel roku 2000, jehož součástí je stotisícová finanční odmě-
na.

„Skutečně se jedná o prestižní městskou soutěž o nejlepší podnikatelský
subjekt na území našeho města. Ostravské podniky a společnosti ji ale dosud
znali pod názvem Firma roku. Jenže podle obchodního zákoníku je pojem fir-
ma nesprávný, poněvadž toto označení platí pouze pro podnikatele, kteří jsou
zapsáni v obchodním rejstříku. Z toho důvodu také došlo k přejmenování
soutěže na Podnikatel roku,“ vysvětlila Helena Lišková z kanceláře primáto-
ra a dodala, že letos se o titul ucházelo celkem čtrnáct společností. A která z
nich je podle soutěžní komise tou nejlepší za rok 2000? Odpověď dostaneme
22. října 2001 ve 14 hodin, kdy budou v obřadní síni  Radnice města Ostravy
slavnostně vyhlášeny výsledky. (m)

DraÏit se mají Komárkova, ·etlíkova  a Kodetova díla
V pořadí již podeváté přivítá

Palác kultury a sportu Vítkovice, 
a. s., vystavovatele a návštěvníky
letošní expozice nábytku, interiéru 
a stavebnictví  pod  názvem Nový
byt a dům. 

Organizátor  akce,  ostravská  po-
bočka  společnosti Terinvest,  ji po-
řádá ve spolupráci s Obcí architektů,
Svazem podnikatelů ve stavebnictví
ČR a Cechem obkladačů a dlaždičů

ve dnech 19.-21. 10. 2001. Podle ve-
doucí pobočky Terinvest Jitky
Vaňkové se na  této  prodejní 
a kontraktační  akci  představí  zhru-
ba 110 vystavovatelů. „V rámci od-
borného  programu  se  uskuteční
přehlídka  Grand  Prix  Obce archi-
tektů a také soutěž o nejlepší exponát
v oblasti  nábytku nazvaná Zlatá
skříňka. Pro veřejnost jsme  připravi-
li  ukázky slavnostních tabulí, aran-

žování květin i četné soutěže pro
děti,“   uvedla   J. Vaňková.

V rámci  malého  společenského
setkání a vyhlášení výsledků soutěže
„Zlatá  skříňka“  se  bude  konat auk-
ce výtvarných děl, které věnovali
takoví  umělci,  jakými  jsou Kristián
Kodet, Vladimír  Komárek  i Jadran
Šetlík. Výtěžek je určen ve prospěch
Ústavu  sociální  péče  pro  mentálně
postižené  v Muglinově. (m)

Odborníci z celého svûta budou v prosinci tohoto roku diskutovat v Ostravû o vyuÏití b˘val˘ch prÛmyslov˘ch území

Statutární město Ostrava uzavírá v
těchto dnech došlé přihlášky účastníků
mezinárodního odborného semináře na
téma revitalizace brownfields, který je
připravován v rámci projektu s pří-
značným názvem Návrat bývalých prů-
myslových území do lokálních ekono-
mik střední a východní Evropy. Akci
pořádá spolu s městy Katovice, Košice
a Miskolc a ve spolupráci s The
Brownfields Center of Carnegie Mel-
lon University v Pittsburghu a Fakul-
tou stavební VŠB-TU Ostrava.

„Jeho hlavním cílem je řešit  v part-
nerských městech sociální a ekonomic-
ké problémy, které vznikly v souvis-
losti se společenskými změnami na
konci osmdesátých let. A přiznejme si,
že jsou si právě v zemích tzv.

Visegrádské čtyřky nesmírně podobné.
Existuje zde mnoho lokalit, většinou 
opuštěných a chátrajících průmyslo-
vých  areálů, ale i městských částí, kte-

rým bohužel jejich vlastníci nevěnují
patřičnou péči. Důsledkem je pak ta
skutečnost, že výrazně znehodnocují
své okolí a samozřejmě odrazují jaký-
koli zájem případných investorů. A při-
tom jsou tyto lokality na dosah měst-
ským centrům a páteřním komunika-
cím, takže vcelku atraktivní pro další
rozvoj,“ říká Marcela Tomášková 
z odboru ekonomického rozvoje ma-
gistrátu, která je současně koordinátor-
kou tohoto projektu.

Zástupci samosprávných orgánů
měst a obcí, odborníci obecních a měst-
ských úřadů, zástupci státní správy, in-
vestorů, developerů a samozřejmě
vlastníci brownfields se setkají 
v Ostravě (hotel Imperial) ve dnech od 
3. do 5. prosince 2001. První část se-
mináře bude věnována prezentacím
brownfields v jednotlivých městech.
Významný časový podíl akce pak bude
zaměřen na expertní panelové prezenta-
ce a diskuze, které budou sloužit k ze-
vrubnému přehledu a zhodnocení stáva-
jícího stavu brownfields včetně přesné
formulace dalších kroků a námětů ve-
doucích k řešení této problematiky.

Jak připomíná ing. M. Tomášková,
prosincovou konferenci finančně pod-
poří  Mezinárodní visegrádský fond, z
něhož bylo uvolněno 15 835 EUR
(zhruba 500 tisíc Kč) a nadace Heinz
Endowments z Pittsburghu, která po-
skytla 18 000 EUR. (Maj)

Pozornost aktuálním otázkám
revitalizace brownfields 

Záměrem semináře je posílit
dlouhodobou spolupráci mezi
partnerskými městy, najít spo-
lečné řešení všech problémů sou-
visejících s revitalizací brown-
fields a také těmto lokalitám 
a územím  věnovat v každé ze
zemí Visegrádské čtyřky speci-
fickou pozornost.
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Již 4. ročník konference Rege-
nerace panelových domů je tematic-
ky zaměřen na problematiku celkové
revitalizace sídlišť. Představeny bu-
dou první záměry postupné přeměny
takovýchto celků v plnohodnotné
a atraktivní městské části. 

Nad akcí  převzal záštitu ministr
pro místní rozvoj Petr Lachnit, pri-
mátor města Ostravy Čestmír Vlček
a děkan Fakulty stavební  VŠB-TU
Ostrava Jindřich Cigánek.

Konference, jejíž součástí bude
mimo jiné také dvoudenní výstava na
Černé louce (17.–19. 10. 2001), se 
uskuteční v kongresovém sále hote-
lu Imperial 17. října 2001. Od-
borným garantem je náměstek primá-
tora Vítězslav Kuta, kterého jsme po-
žádali o odpovědi na několik otázek
souvisejících, jak jinak, než s úrovní
bydlení v panelácích na sídlištích.

❏ „Sídliště - součást města, mís-
to k bydlení“ je velmi výstižným
mottem letošního ročníku konfe-
rence.

S tím nemohu než souhlasit.
Panelové domy se svými závadami
a nedostatky představují rozhodující
součást problémů bydlení u nás.
Vždyť v České republice je zhruba
1165 tisíc bytů postavených panelo-
vými technologiemi. A to představuje
okolo 31,5 % trvale obydleného  byto-
vého fondu. U nás v Ostravě dokonce

obývá panelové domy 67 % všech do-
mácností.

Závažnost situace ale nespočívá jen
v množství paneláků, ale i v typu
a charakteru závad, které jejich exi-
stenci provázejí. Zatímco ostatní by-
tový fond vykazuje pouze nedostatky
související se stářím daného objektu
nebo jde o důsledek zanedbané údrž-
by či obnovy, panelové domy mají zá-
vady, které nezřídka vznikly už při
výstavbě samotné.

❏ Můžete být konkrétní ?
Jsou to konstrukční závady, nedo-

statečné tepelně izolační zajištění ob-
jektu, ale také použití nevhodných,
nekvalitních materiálů. Ale musím
podotknout, že podobně  jako zazna-
menáváme hrubé závady u jednotli-
vých domů, stejné a neřku-li závaž-
nější  problémy provázejí celá panelo-
vá sídliště. Nejbolavější je určitě ob-
last dopravy a parkování, inženýrské
sítě i sadové úpravy.

❏ Regenerace sídlištních celků
tedy už nesnese odkladu?

Je-li dnes regenerace panelových
domů i sídlišť chápána jako nedílná
součást celého komplexu stávající
bytové problematiky, pak tato rege-
nerace nemůže být pouhou obnovou
původního stavu. Zároveň musí dojít
ke změně technického vybavení, 
k rozměrové úpravě, půdorysnému
řešení i způsobu provozování tohoto
bytového fondu. A opomenout samo-
zřejmě nelze ani každodenní realitu
rozrůstající se obchodní sítě super
a hypermarketů, stoupající počet au-
tomobilů, ale i změny v dodávkách
vody, plynu, tepla a elektrické ener-
gie. To vše výrazně ovlivňuje naše
bydlení.

❏ Změny tak velkého rozsahu
budou ovšem něco stát.

Řešení regenerace panelových síd-
lišť bude každopádně potřebovat svůj
čas. Celkové náklady se budou podle
našich hrubých odhadů pohybovat 
v řádech desítek miliard korun. Tak
složitý, finančně a časově náročný
proces nelze zvládnout bez řádné pří-
pravy a jednoznačného programu.
Jsem přesvědčen, že tuto roli může
splnit  všestranná koncepce bytové
politiky města, která bude zahrnovat
veškeré otázky související s bydle-
ním jako takovým. Mimochodem na
sestavení této koncepce již byly zahá-
jeny intenzivní práce. (m)
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Regenerace panelov˘ch domÛ i sídli‰È je vnímána jako nedílná souãást celého komplexu bytové politiky

Panelové domy ob˘vá vût‰ina domácností

Mûsto Ostrava neponechává nic náhodû
Ostravská sídliště by mohla 

v příštích letech nabízet po
všech stránkách lepší, příjem-
nější a do značné míry i luxus-
nější bydlení. Podmínkou ovšem
je zajistit nejen dostatečné
množství peněz potřebných na
jejich celkovou regeneraci, ale
také, a to zejména, ochotu sa-
motných občanů spolupodílet se
na připravovaných projektech.

„Doba, kdy převládal názor, že
panelová sídliště jsou naprosto 
nevhodná místa ke slušnému  byd-
lení, jsou snad už definitivně za
námi,“ doufá Regina Kuchtová,
vedoucí bytového oddělení odboru
dopravy a komunálních služeb
magistrátu. Podle ní ale provází
současné bydlení v panelových
sídlištích široké spektrum otázek,
které souvisejí  s mnoha  oblastmi
každodenního života. 

A zdaleka se nejedná pouze
o technická a architektonická řeše-
ní zlepšujících konečný vzhled pa-
neláků. Prioritní bývá docela  oby-
čejný pocit  spokojeného obyvate-
le sídlištního bytu. 

Konstruktivně jsou otázky sou-
visející s bydlením na sídlištích
řešeny od letošního roku, kdy se

naplno rozjíždí záměry směřující
k přeměně sídlištních celků po-
dle nařízení vlády č. 494/2000
Sb. „Určité zkušenosti s regene-
rací jednotlivých panelových do-
mů v Ostravě už máme. Teď se
nabízí díky finančním prostřed-
kům ze státního rozpočtu mož-
nost změnit podobu celých síd-
lišť. Když například zrenovujeme
území takového sídlištního celku,
což je zeleň, komunikace, parko-
vání a podobně, a splníme pod-
mínky dané nařízením vlády, mů-
žeme získat na revitalizaci sídlišt-
ního prostředí peníze až do výše
70 % celkových nákladů. Ma-
jitelé domů získají od státu při
použití bankovního úvěru na kry-
tí celkové opravy domu pětipro-
centní slevu z úroků,“ říká ing.
R. Kuchtová.  Dodává, že město
Ostrava neponechává nic náhodě
a přebírá nad projekty revitaliza-
ce sídlišť garanci, a to jak finanč-
ní, tak organizační. 

V současné době připravuje
město Ostrava  pět takovýchto
projektů. Jedná se o sídlištní celky
v Porubě, Moravské Ostravě,
Mariánských Horách a sídliště
Dubina a Zábřeh. (Maj)

Pfiíbûh na zdi jednoho paneláku
Minulý  měsíc  byla ve městě do-

končena  jedna z úspěšných rekon-
strukcí a rozsáhlých oprav panelo-
vých domů na ul. Gen. Hrušky v
Mariánských Horách  a Hulvákách.
Tato investice na fifejdském sídlišti
je součástí   dvou  dlouhodobě  plá-
novaných  akcí, a to Programu 
oprav panelových domů a Regene-
race sídliště Fifejdy I. Investiční ak-
ce byla  zčásti  financována  ze  zdro-
jů  státního rozpočtu, zčásti z rozpo-

čtu  městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky. A jak nám sdělili
evidentně  spokojení nájemníci, i pa-
nelák může mít svůj vlastní příběh.
Sice je zaznamenán pouze na štítové
stěně domu, ale  rozhodně působí
zajímavě  a do  jisté  míry i věro-
hodně. Mimochodem i toto téma po-
někud  lidštější  podoby panelového
sídliště  bude na programu konferen-
ce Regenerace panelových domů ve
středu 17. října 2001. (m)

Náměstek primátora doc. ing. Vítězslav Kuta, CSc.



fiíjen 2001 Ostravská radnice 7

Při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti mají v činnosti našeho úřa-
du práce nezastupitelné místo nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (dále
APZ). Jejich smysl je možno charakterizovat jako účelné působení specific-
kými programy na trh práce s cílem vytvářet stabilní nová pracovní místa pro
nejobtížněji umístitelné skupiny uchazečů o zaměstnání (UZ).

Mezi nástroje APZ, u kterých došlo ke zjednodušení pravidel, ale součas-
ně ke zpřísnění zásad při jejich uplatňování od 1. 10. 2001 patří:

1. Poskytování finančních příspěvků při tvorbě nových společensky účel-
ných pracovních míst (dále SÚPM) zaměstnavateli pro obtížně umístitelné
skupiny z řad UZ na trhu práce.

2. Podpora při zabezpečení odborné praxe umožňující získání vhodného
pracovního umístění absolventů škol, učilišť a kvalifikace mladistvých 
s neukončenou přípravou na povolání.

3. Poskytování finanční dotace na úhradu mezd včetně sociálního a zdra-
votního pojištění při zaměstnávání UZ na veřejně prospěšné práce (dále VPP).

Tyto finanční příspěvky jsou určeny pro nejobtížněji umístitelné uchazeče
o zaměstnání, to znamená, že se jedná o vhodná pracovní místa zejména pro:

dlouhodobě (zpravidla nad 6 měsíců), popřípadě opakovaně evidované
UZ,

osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS),
absolventy škol s krátkou praxí a osoby starší 18 let bez kvalifikace se zá-

kl. vzděláním,
uchazeče o zaměstnání s neuplatnitelnou kvalifikací na trhu práce a starší

50 let věku,
ženy pečující o malé děti.

Zaměstnavatel-příjemce potvrzuje v písemné dohodě v souladu se
Zásadami pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpo-
čtu Ministerstva financí souhlas se zveřejněním svého jména (obchodního
jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnutého finančního příspěvku.
Dále souhlasí s předáváním těchto, popř. dalších údajů místně příslušnému
finančnímu úřadu za účelem vymáhání odvodů za porušení rozpočtové káz-
ně.

Zaměstnavatel musí poskytnout UZ při uzavření pracovního poměru (bez
konkurenční doložky - § 29 ZP) hrubou měsíční mzdu nejméně ve výši 
6 600 Kč, tj. do tarifního stupně č. 6 (kromě absolventů a mladistvých). 
U pracovních činností zařazených do vyšších tarif. stupňů musí zaměstnava-
tel poskytnout mzdu podle daného tarifního stupně v souladu s vládním naří-
zením č. 430/2000 Sb.

Finanční příspěvky, na které není právní nárok lze poskytovat jen na zá-
kladě písemných dohod, přičemž se neposkytují na vybrané profese s ohle-
dem na aktuální situaci ve struktuře uchazečů o zaměstnání a volných pra-
covních míst podle profesí.

Ad 1. U nástroje SÚPM musí být nově zřízená místa obsazována výhrad-
ně na základě „Doporučení do zaměstnání“ vydaných obtížně umístitelným u-
chazečům o zaměstnání (do 6 měsíců evidovaných jen zcela výjimečně)
a po jejich schválení ÚPO. Budoucího zaměstnance si také zaměstnavatel mů-
že vybrat formou výběrového řízení, které zajistí úřad práce.

Finanční příspěvky se poskytnou podle vyhlášky MPSV ČR č. 35/1997 Sb.
a v souladu s interními zásadami takto:

A. Formou účelově určené dotace v závislosti na předpokládaných nákla-
dech až do maximální výše 80 000,- Kč po posouzení reálnosti podnikatel-
ského záměru.

SÚPM musí být zřízeno a obsazeno UZ minimálně po dobu 2 let (pracov-
ní smlouva na dobu neurčitou) a doložené doklady na přiznanou výši předpo-
kládaných nákladů nesmí být starší 3 měsíců od podání žádosti.

B. Formou částečné úhrady mezd a jejich náhrad včetně pojistného na
sociální a zdravotní pojištění: 

Částečná úhrada mzdových nákladů se provádí po uplynutí tří měsíců až po
předložení „Měsíčního výkazu mezd“ nejdéle 9 měsíců (u občanů se ZPS
a mladistvých se základním vzděláním až 12 měsíců), a to vždy jen po dobu
skutečného obsazení SÚPM.

Bližší informace obdržíte zároveň se žádostí v úředních hodinách na oddě-
lení APZ, IV. patro, kanceláře č. 415 a 412, telefony č. 6159-394, 367, 328,
333 nebo na Informačním středisku pro zaměstnavatele, II. patro, kancelář 
č. 217 (úterý a čtvrtek - pouze základní informace a výdej žádostí), tele-
fony č. 6159-364, 366.

Ad 2. V rámci tohoto nástroje poskytujeme dotaci na úhradu mezd (bez
pojištění) spojených s vytvořením míst pro absolventy škol a mladistvé (ne-
jméně 2 měsíce v evidenci ) v souladu s instrukcí MPSV ČR č. 2/1992 a in-
terními zásadami ÚPO po dobu maximálně 6 měsíců (u absolventů VŠ a UZ
evidovaných do 6 měsíců) a až 9 měsíců u ostatních absolventů a mladist-
vých. 

- Součástí uzavřené dohody je Program odborné praxe absolventa (mla-
distvého), který posuzuje a schvaluje oddělení APZ a platná pracovní
smlouva (bez konkurenční doložky - § 29 ZP). Pracovní poměr s UZ musí
být uzavřen na dobu neurčitou a se stanovenou týdenní pracovní dobou bez
práce přesčas.

- Dotace je poskytována po uplynutí tří měsíců až po předložení
„Měsíčního výkazu mezd“ absolventa (mladistvého) za skutečně odpraco-
vanou dobu.

Bližší informace obdržíte zároveň se žádostí v úředních hodinách na oddě-
lení APZ IV. patro, kancelář č. 414, telefony č. 6159-392, 326 nebo na
Informačním středisku pro zaměstnavatele II. patro, kancelář č. 217 (úterý
a čtvrtek - pouze základní informace a výdej žádostí), telefony 
č. 6159-364, 366.

Ad 3. Dotace na vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí na VPP
(podle vyhl. MPSV ČR č. 35/1997 Sb.) slouží na úhradu mezd podle charak-
teru činnosti včetně příspěvku na sociální a zdravotní pojištění.

Výše poskytovaných dotací po dobu maximálně 9 měsíců je stanovena
takto:

Pro zabezpečení pravidelné obměny zaměstnanců, kteří opakovaně vyko-
návají veřejně prospěšné práce je nutno zajistit:

● při uzavření každé další dohody přijetí nejméně 50 % nových uchazečů
o zaměstnání,

● u dosavadních zaměstnanců je možno jejich pracovní poměr obnovit
pouze jednou.

Bližší informace obdržíte zároveň se žádostí v úředních hodinách na oddě-
lení APZ IV. patro, kanceláře č. 411 a 412, telefony č. 6159-387, 333.

Úřední hodiny stanovené pro vyřízení žádostí:

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hodin
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hodin

ing. Zdenka Navrátilová, 
ÚP v Ostravě

Zmûny v aktivní politice zamûstnanosti od fiíjna 2001

délka evidence, max. % výše dotace rozdíl oproti max. limit
skupina UZ přiznané na mzdy nižšímu dotace

dotace vč. pojistného pásmu v Kč ve vztahu
(6 600 Kč + 35 % ke zvýšené

pojištění  mzdě Kč
= 8 910 Kč)

do 12 měsíců 50 4 455,- 5 000,-

nad 12 měsíců
ZPS, mladiství 60 5 346,- 891,- 6 000,-

Vzdělání Měsíční limit (v Kč) Nejnižší požadovaná 
měsíční hrubá 

mzda v Kč

SŠ, SOU a VŠ 5 000,- 6 000,- 6 000,-
u VŠ 7 000,-

Mladiství:
- základní 100 % dotace
- střední odborné do 5 500,- hrubé mzdy 5 000,-

Evidence Evidence
do 6 měsíců nad 6 měsíců

Maximální
Druh činnosti / skupina UZ % měsíční

dotace v Kč

Úklidová služba a další pomocné práce 50 5 000,-

Práce v sociální oblasti (např. pečovatel, vychovatel) 70 6 000,-

Občané se ZPS 70 6 000,-

Mladiství uchazeči o zaměstnání 100 6 750,-

❏ Úfiad práce v Ostravû
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Areál ve Stromovce uÏ nav‰tívilo témûfi 13,3 milionu milovníkÛ pfiírody z celého svûta

Padesátiny  jsou vždy důvodem 
k velkým oslavám. Stoly se prohý-
bají pod vybranými delikatesami
a šampaňské teče proudem. Ruku na
srdce, kdo by se k takové skvělé par-
ty s radostí nepřidal?! „Odříct po-
zvání je naprosto neslušné,“ vzkázal
nám do redakce promovaný biolog
Josef Stehlík, ředitel ostravské zoolo-
gické zahrady, která si právě v závě-
ru měsíce října připomene 50 let své-
ho trvání.  A tak nám bylo hned jas-
né, že na  lahůdkách si smlsnou cho-
vaná zvířata  a na slavnostní přípitek
si protentokrát necháme zajít chuť.

Na začátku byli bažanti
Ve zřizovací listině Zoologické za-

hrady Ostrava je uvedeno jako den její-
ho založení datum 26. října 1951.
„Počátky zahrady ale hledejme v době
dřívější – už v roce 1948, kdy v
Kunčičkách vznikl Park oddechu,“ při-
pomíná ředitel zahrady s tím, že první
zvířata se v tomto zařízení objevila 
v roce 1949. O rok později byly posta-
veny první voliéry pro bažanty a ptáky
včetně skleníku pro jejich zimování.
Teprve až v roce 1954, kdy bylo defi-
nitivně dokončeno oplocení celého are-
álu, byl park rozdělen na tzv. veřejnou
část a toužebně očekávanou zoologic-
kou zahradu. Tenkrát sice ještě zdaleka
neohromovala počtem chovaných zví-
řat, natož pak nějakými exotickými ra-
ritami, ale každopádně tato provizorní
zoo, která vznikla mimochodem z po-
pudu skupiny odborníků pražské zahra-
dy a Národního muzea, nabízela vůbec
poprvé velmi zajímavý pohled do světa
pestré přírody.

„Ale ten skutečný a oficiální impuls
ke zřízení ostravské zoo přinesla až ná-
vštěva pracovníků ministerstva infor-
mací a osvěty v lednu 1951, ze které
vzešel požadavek najít hlavně vhodněj-
ší lokalitu,“ uvádí ředitel J. Stehlík.

V zoo končila i cirkusová
zvířata

V měsíci říjnu před padesáti lety byl
tedy slavnostně zahájen za ohromného
nadšení Ostravanů provoz tohoto zaří-
zení v Kunčičkách. Ne každý návštěv-
ník však tušil, s jakými problémy se
zoo potýkala. Patřil k nim například

nedostatek stavebního materiálu i spe-
ciálních krmiv. Jak ale říká ředitel za-
hrady, postupně byly ve Stromovce vy-
budovány objekty, jako byl medvědi-
nec, stáje pro koně, lvinec, expozice 
akvárií a exotických ptáků, výběhy 
opic, psovitých šelem, lam, velbloudů
a jelenů, ale i ubikace pro slona.

„V roce 1959 pracovalo v zoo pou-
ze 43 zaměstnanců a o skromných 
poměrech svědčí i ta skutečnost, že
správa zahrady sídlila v místnosti o ve-
likosti 3x5m, která byla umístěna pří-
mo v objektu stájí. A ještě jedna per-
lička, i v Ostravě ležící na tunách uhlí,
topivo několikrát pro zoo pochybilo.“

Největší potíže však působilo vlastní
získávání zvířat. Nízký a nepravidelný
příděl deviz prakticky znemožňoval v
tomto směru jakékoli aktivity a nákup
zvířat v zahraničí. Zoo neměla ani do-
statečné vlastní odchovy pro výměnu.
„Několik zvířat vyřazených z drezúry
se sem dostalo z cirkusů. Patřil k nim
lev Hedero a lvice Luci. Zoo byla od-
kázána také na pomoc jiných českých
zahrad. V roce 1953 byli z Lešné do
Ostravy dopraveni pštrosi emu, o dva
roky později nabídl Liberec akvarijní
ryby. Ale nejčastějším dodavatelem
byla rozhodně pražská zoologická za-
hrada, která už v roce 1951 darovala
naší zoo pár medvědů hnědých. 
Z Prahy pocházeli i paviáni, mangabe-
jové, malpy, levharti, tygřice Daniela,
zebra Koketka. A v roce 1956 přivíta-
la Ostrava mládě slona indického - po-
pulárního Pepíka,“ končí krátký výčet
dovezených zvířat ředitel Josef Stehlík.
Zoologická zahrada v Ostravě-
Kunčičkách byla každopádně hojně
navštěvovaným místem ve městě. Od
roku 1951 do 1959 sem přišlo více než
jeden milion lidí.

Jednoznačně vyhrála
Stromovka

Od založení  zoo  v Kunčičkách
pokračovala nepřetržitě složitá jed-
nání o umístění vhodnější a definitiv-
ní lokalitě pro toto zařízení.
Kandidátů bylo hned několik: Stro-
movka ve Slezské Ostravě, Rad-
vanice, Bělský les, Vřesina. K nim 
v roce 1955 přibyla ještě oblast po-
dél řeky Odry od Svinova až do

Zoologická zahrada má 50 let

Přívozu. „Právě posledně jmenovaná
část města byla za katastrofálních
povodní v roce 1997 celá zatopená.
Nedovedu si vůbec představit, kdyby
bylo zvoleno před téměř padesáti lé-
ty právě toto území,“ říká J. Stehlík 
s očividnou úlevou, že jeho před-
chůdci dali zelenou Stromovce, k je-
jímž výhodám patří členitý terén,
rozmanitý lesní porost, dostatek po-
vrchové vody a malá vzdálenost od
centra města.

Dne 1. května 1960 byla rozestavě-
ná zoo otevřena pro veřejnost.
Následovalo téměř hektické budování
nových pavilonů, výběhů a dalších
objektů nezbytných pro bezproblémo-
vý provoz tohoto velkého „zvířecího
jeviště“ uprostřed města. Jenže 
v osmdesátých letech došlo k výraz-
nému investičnímu útlumu. 

„O tom, jakým tempem se stavělo
před zhruba dvaceti lety, svědčí dél-
ka budování výukového střediska
pro práci s dětmi a mládeží. Stavba
trvala šest let. Žirafy a afričtí kopyt-
níci čekali na nový pavilon dokonce

devět let, výběhy pak byly dokonče-
ny o rok později. 

Peníze na rekonstrukce
Na začátku 90. let jsme měli mini-

mum investičních prostředků. Zrov-
na byl kolaudován amfiteátr a mo-
dernizována expozice nosorožců. Na
víc nebylo a důvodů ke spokojenosti
ještě méně,“ vzpomíná na krušné ob-
dobí ředitel zahrady. 

Okamžitě však říká, že zhruba od
roku 1994  se podařilo některé objek-
ty opravit, jiné postavit zcela nově,
a to  díky pravidelně uvolňovaným
prostředkům z městské pokladny. V
roce 1997 byly dokončeny voliéry
dravců, o rok později byla otevřena
moderní expozice rysů a voliéry pa-
poušků, loni to byly výběhy lvů a zi-
moviště plameňáků. 

Jak říká  Josef Stehlík, návštěvník
vlastní stavební činnost mnohdy příliš
nevnímá. Ale pro pracovníky zahrady
a zejména pak chovaná zvířata je ob-
nova, modernizace a nová výstavba
doslova existenční záležitostí.
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❏ Mohlo by vás
zajímat 

❏ V roce 1990 se Zoologická za-
hrada Ostrava stala jedním ze za-
kládajících členů Unie českých 
a slovenských zoo (UCSZ) a v roce
1996 získala plné členství v Ev-
ropské asociaci zoologických 
zahrad a akvárií (EAZA). Členství 
v těchto organizacích  vyžaduje vy-
soký standard péče o chovaná zví-
řata, zapojení  do národních a me-
zinárodních ochranářských aktivit
a programů a podporu vzdělávací
činnosti a výzkumu.
❏ Vzdělávací a osvětová činnost zo-
ologické zahrady je zaměřena hlav-
ně na děti a mládež. Jedná se pře-
devším o pořádání přírodovědných
a výtvarných soutěží, besed, semi-
nářů, výstav a výuky biologie pří-
mo před živými exponáty. Většina
těchto akcí se koná ve spolupráci 
s pedagogy ostravských škol. Na
přípravě přírodovědných soutěží se
významnou měrou podílejí i členo-
vé Kruhu přátel Zoo Ostrava, který
vznikl už v roce 1971.

❏ Adresa :
Zoo Ostrava, Michálkovická 197
710 00 Ostrava
telefon : 624 33 16
fax : 624 33 16
internetové stránky:
http:// www.mmo.cz/zoo/index.htm
e-mail: zuzooostrava-volny.cz
❏ Otevřeno :
duben-srpen 8-19 hodin
březen, září a říjen 8-18 hodin
únor 8-17 hodin
leden, listopad 
a prosinec 8-16 hodin
Pokladny a pavilony se uzavírají
vždy o hodinu dříve.
❏ Vstupné :
dospělí  40 Kč
děti, studenti, vojáci, důchodci, 
držitelé průkazů ZTP 20 Kč

Šimpanz, tygr, hroch, 
žirafa i rys

Na začátku šedesátých let minulé-
ho století vrcholila kritická situace 
v oblasti chovatelství. Řada zvířat
byla ve Stromovce pouze v jednom
exempláři, k tomu scházeli kvalifiko-
vaní ošetřovatelé. Podle slov ředitele
J. Stehlíka nebyla dokonce obsazena
ani funkce zoologa. „Výraznější obrat
k lepšímu odstartovaly až  dovozy
zvířat z tehdejšího Sovětského svazu.
Následoval transport Petra - slona
afrického z pražské zahrady. To se
psal rok 1965. O dva roky později
jsme z královédvorské zoo přivezli
Soňu - samici slona indického.
Rozjeli jsme chov šimpanzů, rysů, ja-
guárů, tygrů ussurijských, hrochů
i zubrů. A dostavily se i první chova-
telské úspěchy.“

Rys ostrovid se stal předmětem od-
borného studia a v dalších desetile-
tích se zoologická zahrada velmi vý-
znamně  podílela na jeho reintrodukci
u nás i v Německu, Švýcarsku,
Rakousku, Francii, Itálii či Slovinsku.

Nutno připomenout, že ostravská
zoo se začala postupně orientovat ta-
ké na chov ohrožených druhů  zvířat 
s cílem dosažení jejich reprodukce.
„U čtyř druhů a poddruhů ptáků se
nám podařil první odchov v naší re-
publice. Jednalo se o plameňáka ku-
bánského, bernešku havajskou, labuť
trubač a jeřába královského.
Podobného úspěchu jsme dosáhli
i u osmi forem savců. Jmenovitě to
byli hulman posvátný, medvěd syr-
ský, rys červený, levhard cejlonský,

tapír jihoamerický a čabrakový, jelen
lyrorohý, wapiti východní,“ říká 
J. Stehlík.

Rekordní návštěvnost
K 30. červnu tohoto roku chovala

Zoologická zahrada Ostrava 1136
zvířat  ve 228 druzích a rasách. K to-
muto datu byla zapojena do patnácti
Evropských záchranných programů
(EEP). Podobná zařízení na celém
světě mají mimochodem obrovský zá-
jem na větší angažovanosti právě 
v oblasti ochrany zvířat v území je-
jich výskytu. „Měřítkem  kvality mo-
derní zoologické zahrady 21. století
není počet chovaných druhů, ale za-
jištění životní pohody a způsob jejich
prezentace návštěvníkům,“ uvádí ře-
ditel zoo.

Statistický údaj hovořící o počtu li-
dí, kteří se přišli do Stromovky podí-
vat od roku 1960 do 2000, je téměř
neuvěřitelný. Zoologickou zahradu
navštívilo 13 255 000 malých i dospě-
lých milovníků přírody. Hlavně v po-
sledních letech byla zaznamenána
rostoucí  návštěvnost. Jen loni zde
přivítali  315 000 lidí. Naprosto nejvíc
jich přišlo v květnu 1998 - 83 170.
Nejvyšší denní návštěvnosti v histo-
rii zahrady pak bylo dosaženo dne 
16. 4. 2000.  Sedmnáct tisíc lidí 
v jednom dni, to je zatím nepřekona-
ný rekord.

Nový pavilon pro slony
Zvířata jsou v současné době vy-

stavována v objektech, které byly po-
staveny někdy v šedesátých letech,

ale i v takových, které splňují para-
metry nejmodernějších a špičkových
světových zahrad. „Ty opravdu nej-
starší budeme muset od základu opra-
vit, jako např. medvědinec. Pro vel-
bloudy, poníky, bažanty a sovy bude
nutné postavit expozice nové. Po-
čítáme rovněž s ostrovní expozicí pro
primáty a s průchozí ptačí voliérou.

V celém areálu nás čeká nákladná
rekonstrukce komunikací a dokonče-
ní opravy oplocení. Zvýšení kapacity
by sneslo také hlavní parkoviště.
Hospodářská část zoo dosud postrádá
kanalizační sběrač a čističku odpad-
ních vod,“ konstatuje Josef Stehlík
a potvrzuje, že dnes už je hotova
technická studie  výstavby pavilonu
pro slony. Vychází z trendu tzv. ne-
vazného způsobu chovu zvířat s ma-
ximální možností zachování jejich
přirozeného denního režimu. Rada
města rozhodla zaslat výzvu k podá-
ní nabídky o veřejnou zakázku na vy-
pracování projektové dokumentace.
Takže vše nasvědčuje tomu, že se
Ostravané nakonec slonů přece jen
dočkají.

Nicméně v těchto dnech je ne-
sporně největší atrakcí mládě žirafy
Rotschildovy, šimpanzí slečny Zira
a Bambari, trojčata lemura vari
i dvojčata lemura katy. Po dlouhých
šesti letech se podařilo dokonce os-
travské zoologické zahradě odchovat
mládě kočkodana Dianina.  A zoo na-
víc disponuje nádherným prostředím,
které je lákavě okouzlující v každém
ročním období, podzim nevyjímaje.
A jak tvrdí ředitel zoo Josef Stehlík, 
s poklesem teplot stoupá aktivita na-
prosté většiny chovaných zvířat.
Lepší  pozvání do této rozlohou nej-
větší zahrady u nás si nelze vlastně
představit.

Dvoustranu připravila: 
Marie Václavková
Autor kreseb: 
Ludvík Kunc
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Nûktefií majitelé nemovitostí v Ostravû by od pfií‰tího roku mohli mít z neznalosti potíÏe

Nákladnou investici je tfieba zúroãit

Funkční splašková kanalizace je  pro město,  jehož obyvatelé vyprodukují podle některých odhadů denně kolem 30 tun exkrementů, naprostou nezbytností. 
Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze byla zprovozněna v roce 1996. Náklady na stavbu  přesáhly  částku  1,74 miliardy korun. Investorem stav-
by bylo  město Ostrava, generálním  projektantem se stal Hydroprojekt Praha,  a. s.,  závod  Ostrava, generálním dodavatelem stavby byl Ingstav  Ostrava 
a technologickou část zajišťovala Královopolská Brno, a. s.., Provozovatelem čistírny jsou nyní Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Někteří  majitelé  nemovitos-
tí  by  z neznalosti  či  nedo-
statku informací mohli mít 
v příštím  roce  potíže. V plat-
nost totiž vstupují  nové  před-
pisy  chránící, mimo jiné,   kva-
litu vody. Abychom  předešli
možným nejasnostem, požádali
jsme o vysvětlení náměstka
primátora pro  životní  prostře-
dí  Ivana  Knižátka:

Současná vodohospodářská kon-
cepce byla v Ostravě přijata už 
v roce 1992 a do  závazné  části
územního plánu byla včleněna ta-
ké Ústřední čistírna odpadních
vod v Přívoze. Zároveň je zpra-
cován generel kanalizace,  který
postupně,  podle  možností  roz-
počtu plníme. Posledním příkla-
dem by mohla být stavba kanali-
začního sběrače ze Svinova do
Poruby za zhruba šedesát  milio-
nů korun. Jenže když už máme
vybudovánu   čističku  a buduje-
me  kanalizační  sběrače, je po-
chopitelné,  že  máme zájem,  aby
se prostřednictvím přípojek 
k těmto  sběračům  napojili  také
všichni vlastníci nemovitostí.
Samozřejmě v těch oblastech,
kde je to možné.

❏ Existují nějaké výjimky?

Michálkovice,  které  se  k čis-
tírně  odpadních  vod nedostanou
spádově a Bartovice, které budou
přes Šenov napojeny na čistírnu
havířovskou.  My navíc umožní-
me napojení kanalizačních sběra-
čů z Ludgeřovic, Markvartovic,
Staré Vsi nad Ondřejnicí, Klim-
kovic a Vřesiny.

❏ Bohužel,   někteří   vlastní-
ci   nemovitostí   stále   odkláda-
jí vybudování přípojek.  

že  tak  v oblastech,  kde mohou
být napojeni   ke   kanalizačnímu
sběrači, činí z neznalosti.

Dříve totiž stačilo, aby měli v
lidové terminologii známou
žumpu čili  septik  a zajistili pra-
videlně jeho vyčištění. Tento
stav sice  nebyl zcela podle plat-
ných předpisů, ale byl tolerován.
Od ledna však dochází ke změně.
Stručně řečeno, tam kde se při-
pojit může,  tam  se  majitel  ne-
movitosti  připojit  musí!  Pokud
ne, zaručuji vám, že neušetří.
Finanční postihy budou přede-
vším u firem  tvrdé. Více  pravo-
mocí  v tomto  směru  získají
jednotlivé úřady městských ob-
vodů. Pokutovat se však nezačne
bez varování. Ostravské  vodár-
ny  a kanalizace    si  spolu s ob-
vody postupně zmapují stav
a konkrétní vlastníky na zjištěné
nedostatky předem upozorní.
Ovšem  ti,  kterých  se  to týká,
by celou záležitost neměli ve
vlastním zájmu brát na lehkou
váhu.

❏ Proč dochází ke změně?

Především  proto,  že  nám  zá-
leží  na kvalitě vody. A pak také
proto, že nákladnou investici je
třeba využít. Jestliže jsme do
stavby  ústřední  čistírny  odpad-
ních vod vložili více než 
1,74 miliardy korun a dalších
1,22 miliardy na stavbu kanalizač-
ních sběračů,  je  jen  správné, 
abychom celou záležitost dotáhli
do konce. Že tím současně splní-
me požadavek z předpisů EU
o čištění městských  odpadních
vod z roku 1991, podle kterých
musejí města nad  100 000  obyva-
tel  odvádět odpadní vody kanali-
zační sítí a čistit  je v ústřední čis-
tírně, bude  jen dobře. (š)

Chtějí  tak ušetřit za stavbu i za
stočné?

Odpadem,   který   vypouštějí,
jednoznačně   zhoršují   jakost po-

vrchových  a podzemních vod,
které městskými obvody protéka-
jí. Nechci  nikomu  podsouvat
zlý  úmysl,  případně  zájem ušet-
řit. Vycházejme z předpokladu,

Nejde o unii, ale o nás!
Parlament  přijal  už  počátkem devadesátých let řadu významných práv-

ních  norem,  které  spolu  s útlumem  průmyslu a rozsáhlými ekologickými
investicemi  přispěly,  že  Ostravsko  už  nepatří k nejvíce znečištěným úze-
mím v republice. Ovšem to neznamená, že se   nebudeme   muset   vyrovnat
s mnohdy   tvrdými  požadavky legislativy   Evropské   unie   na  úseku  ži-
votního  prostředí.

Podle  ministerské Zprávy o stavu životního prostředí zůstává na
Ostravsku  k řešení  stále  ještě několik zásadních priorit. Byť jsme  v po-
rovnání  s jinými  městy    dost daleko, patří k těmto prioritám  ještě  nedo-
statečné odvádění a čištění odpadních vod. S evropskými  normami  budeme
muset sladit odstraňování fosforu, jde  však  o úpravu,  jejíž  řešení  je zná-
mé. Obtížnější už je dokončení  svodu  odpadních  vod  z celého  města  do
čističky.

Byl  bych  ovšem  nerad,  kdyby  tato skutečnost byla veřejností přijímá-
na  tak, že veškerá opatření děláme „pro Evropskou unii“. To   by  byl  zá-
sadní  omyl!  Je  třeba  vytvářet  podmínky  pro investice,  investovat, infor-
movat občany, podporovat ekologicky zaměřená  občanská  sdružení  a
činit  příslušná  opatření.  To všechno  musíme  dělat  ne  proto,  že nás k to-
mu zavazuje stále připomínaná  legislativa  EU,  ale proto, že tomu tak je 
v zájmu každého občana, který chce v Ostravě žít. ing. Ivan Knižátko

náměstek primátora

Náměstek primátora Ivan Knižátko (uprostřed) při diskusi o stavu životního
prostředí v Ostravě v komorní scéně Aréna, kterou pořádalo Centrum pro ko-
munitní  práci a Zelený bod.
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Náměstek primátora Zbyněk Pražák přijal členky dánského islandského žen-
ského  pěveckého  sboru z Kodaně, které počátkem října  hostovaly  v Ostravě.
Do našeho města zavítaly na pozvání Pěveckého  sdružení  ostravských  učite-
lek  (PSOU)  a  mimo jiné koncertovaly na Janáčkově konzervatoři.

Hostitelské Pěvecké sdružení ostravských učitelek působí v našem regionu
už  46  let  a  pod  vedením  dirigenta PhDr. Vladimíra Kovaříka patří k špič-
kovým ženským sborům v republice.  Přestože je  sdružení  laureátem  domá-
cích  a zahraničních soutěží, stále přijímá  zájemkyně  o sborový zpěv. Máte-li
pěvecké zkušenosti a kvalitní soprán, můžete přijít  vždy ve středu v 17 hodin
do Základní školy v Zelené ulici, kde  PSOU zkouší. (š)

„Z původně   přátelské  návštěvy
se nám za posledních devět let podaři-
lo vypěstovat oboustranně prospěšnou
spolupráci,“  řekl  na adresu Česko-
francouzských dnů v Ostravě náměs-
tek primátora Zbyněk Pražák.

Základním  tématem  letošního  roč-
níku  byla  diskuse  odborníků z obou
zemí  o možnostech  vzdělávání a za-
městnávání psychicky handicapova-
ných  spoluobčanů i možnostmi pomoci
v jejich osobním životě.

„Po výborných zkušenostech z
předchozích  ročníků  věnoval ostrav-
ský magistrát na letošní česko-fran-
couzskou spolupráci 150 000  korun.
Tyto  peníze  se  nám bohatě zúročí pro-
střednictvím informací,  které pedago-
gům  a dalším  odborníkům  například
z Ústavu sociálních služeb v Mug-
linově kontakt s asociací Zlatý déšť 
v Bretani přináší,“  doplnil    náměstek
Pražák.

Podle  něj  je  obdivuhodná  práce
občanských  sdružení na poli integrace
duševně  handicapovaných  do  společ-
nosti ať už je to v případě   ubytování,
postoje   společnosti  či  v možnostech

zaměstnávání  takto  znevýhodněných
osob.  Na rozdíl od situace v ČR  však
francouzským  sociálním  pracovníkům
v mnohém pomáhá legislativa. Ve
Francii  může  duševně  handicapovaný
člověk pracovat například jako svářeč,
což je dosud v našich podmínkách na-
prosto nemyslitelné.

Od  Francouzů  se  však  podle  mí-
nění vedoucí sociálního odboru magist-
rátu můžeme učit i tomu, co všechno
dokáží zorganizovat   a vybudovat  ob-
čanská  sdružení,  pokud  k tomu dosta-
nou příležitost.

K doprovodnému  programu  Čes-
ko-francouzských dnů patřily Hry bez
hranic, pořádané Sdružením pro po-
moc mentálně postiženým. Podle před-
sedkyně městského výboru sdružení
Luisy Benedíkové spočíval smysl  Her
v odstraňování bariér mezi zdravými
a handicapovanými i mezi  lidmi 
obecně.  Za  zmínku  stojí ochota stu-
dentů z SOŠ v Porubě a porubského
jazykového gymnázia, kteří byli nápo-
mocni členům družstev zastupujících
v soutěži Ostravu, Moravskoslezský
kraj a Bretaň. (š)

Dětský domov pro děti do tří
let v Zábřehu nyní poskytuje
péči přibližně sto dvaceti dvěma
dětem, přičemž roční příjem či-
ní 250 dětí.  Z tohoto počtu se
jich přibližně sedmdesát procent
vrací zpět do vlastní biologické
rodiny a padesáti dětem se po-
daří nalézt rodinu náhradní.

V dětském  domově je hospita-
lizováno také okolo patnácti pro-
cent dětí s vrozenou vývojovou
vadou. Jak vyplývá z této krátké
statistiky i ze  zkušeností  ředite-
le  MUDr. Zdenka Novotného, po-
byt malým pacientům  i práci  lé-
kařům  a odbornému personálu u-
snadňují sponzorské dary a fi-
nanční příspěvky.

„Dlouhodobě  nás  sponzoruje
celá  řada  firem.  Namátkou  bych
vzpomněl  Českou pojišťovnu, vý-

znamné částky nám poskytla
Nadace Terezy  Maxové.  Od  fir-
my YARD production z Prahy
jsme získali pribiňáky, kojenecká
mléka, pleny, dudlíky a čisticí
prostředky v hodnotě 56 000 ko-
run. Ostravská firma Pricewater-
housecoopers, s. r. o nám věnova-
la inkubátor v ceně přibližně 190
000 korun. Naším jednoznačně
největším mecenášem je však fir-
ma Casino Ostrava,“ vyzdvihl lid-
ské počínání sponzorů Z. No-
votný.  

Od posledně jmenované firmy
získal dětský domov už loni 900
000 korun na sanitku. Letos získal
další vůz podobné hodnoty, který
slouží k zajištění technického pro-
vozu tohoto zařízení. Zároveň je
využíván pro převoz většího počtu
dětí, například na výlety. (r)

Deváté âesko-francouzské dny

Námûstek pfiivítal zpûvaãky

·tûdr˘ sponzorsk˘ dar

SdruÏením v Bretani pomáhá legislativa

Sborník 20
Minulý měsíc vydal Archiv města

Ostravy v nákladu 500 výtisků další, 
v pořadí již 20.svazek sborníku
Ostrava. Tato publikace spatřila vůbec
poprvé světlo světa už v roce 1963, le-
tošní svazek je ale se svým 565 strana-
mi nejobsáhlejší.

Příspěvky jsou i tentokrát zaměřeny
na  dějiny a současnost našeho města
i celého Ostravska. Renomovaní histo-
rikové se věnovali tématům, jakými je
například zpracování místopisu starých
Vítkovic, jedinečný fenomén ostrav-
ských úřednických a dělnických kolo-
nií, charakteristika památkového fondu
Moravské Ostravy nebo problematika
formování technické inteligence na
přelomu 19. a 20.století. 

Všem zájemcům o tuto knihu připo-
mínáme, že k dostání je v budově ar-
chivu ve Špálově ulici v Ostravě-
Přívoze, v Městském informačním
centru v Nádražní ulici a také v knih-
kupectví Artfórum, a to za 230 korun.

(m)

Znáte svá práva?
„Občane,  máš  právo mluvit do věcí

veřejných“ je název debaty, kterou 
16.  října  v 17  hodin  ve Studiu č. 1 Čes-
kého rozhlasu Ostrava pořádá  Centrum
pro komunitní práci Moravskoslezského
kraje. „Spolu  s pozvanými  hosty, bu-
deme hovořit o tom, kdy a jak může ob-
čan vystoupit na  zastupitelstvu,  kde  a
komu  lze  podávat připomínky. Řeč
přijde  jistě  také  na  to,  jak  se  v praxi
uplatňuje zákon o obcích,“   vysvětlila
pracovnice centra  K. Jabůrková  a  do-
dala,  že osobní účast a zvědavé dotazy
obyvatel Ostravy budou vítány. (š)

Dûti dûtem
Pochvalu   zaslouží   žáci   Zá-

kladní školy v Gajdošově ulici,
kteří navštívili Ústav sociální
péče pro mentálně postižené 
v Muglinově. Dětem  s různým
stupněm  postižení  zde  předali
hračky,  které  jim  sami  vyrobi-
li, aby novým majitelům nejen 
udělaly radost, ale zároveň pomá-
haly zlepšovat jejich koordinaci
pohybu. Za odměnu si školáci 
s novými kamarády povídali
a pak si prohlédli jejich učebny
a dílny. (r)

Konzul bude
úfiadovat

Občané, kteří potřebují podat žádost
o vízum  k cestě  do  Ruské federace,
případně prokonzultovat otázky týkají-
cí se trvalého pobytu, výstupu a vstupu
do občanství, nemusejí své záležitosti
vyřizovat v Brně.

Generální  konzulát Ruské federace
totiž    plánuje  30. 10. v době od 9 do
12.30 v místnosti 304 Magistrátu města
Ostravy konzulární  hodiny  pro veřej-
nost. K dispozici občanům budou pro
zodpovězení dotazů i vyřízení žádostí či
ověření překladu obchodních smluv
a podpisů generální konzul   Ruské  fe-
derace Dimitrij Tarabrin a vicekonzul
Denis Grichčenko. V případě,  že potře-
bujete další informace, můžete je získat
také přímo v Brně.

Adresa generálního konzulátu
Ruské  federace  je:  Hlinky  142  b,
603 00 Brno, tel.: 05/ 432 321 57, 
05/ 432 116 19. (š)



12 Ostravská radnice fiíjen 2001

GGGGrrrraaaannnnttttyyyy   2222000000002222::::   jjjjssssmmmmeeee  nnnnaaaa  ssssttttaaaarrrr ttttuuuu

Zastupitelé  na  svém  posled-
ním  zasedání  schválili  vyhlášení
výběrového  řízení pro udělení
grantů a účelových dotací pro rok
2002   pro   už   tradiční   oblasti
kultury,  sociální  práce, tělový-
chovy  a  sportu,  využití  volného
času dětí a mládeže a rovněž na
pomoc  handicapovaným  spolu-
občanům.  Novinkou  je tentokrát
zařazení  oblasti prevence krimi-
nality a protidrogové prevence  do
systému  městských grantů a úče-
lových  dotací.

O  toto  řešení  jsme  začali  usi-
lovat proto, že výhledově už
Ostrava ani jiná města nemohou
dlouho počítat se státní podporou
svých projektů, zejména do oblas-
ti prevence kriminality. Ostrava za
posledních pět let získala ze stát-
ních prostředků více než 35 milio-
nů  na  71  projektů  prevence  kri-
minality a  téměř deset milionů  na
21  projektů v rámci protidrogové

prevence, jejichž účel  i dopad je
celostátně odborníky vysoce  hod-
nocen.

Rozšířením stávajícího granto-
vého systému bude  zajištěna kon-
tinuita financování  těchto projek-
tů po blížícím se ukončení státní
dotační  podpory  a  současně  se
umožní pokračování již nastarto-
vaných aktivit.

Jak  jsem  se  již  zmínil  při  pří-
ležitosti udělení grantů pro letošní
rok,  těší  mě  podpora  zastupite-
lů  grantové politice města. I když
jsme vázáni přísnými mantinely
městského rozpočtu, můžeme  v
návrhu  počítat s významnou část-
kou na granty a dotace ve všech
oblastech i pro rok 2002.

Je  tedy  už  jen na zájemcích 
o udělení grantu či dotace, aby
dobře  uvážili,  nakolik  se  jejich
aktivity kryjí s potřebami města,
jak  pečlivě zpracují své projekty,
zda je dodají včas a zda-li si splní
další povinnosti s tím spojené.
Pakliže žadatelé dostojí  všem
těmto  kritériím,  jsem  přesvěd-
čen, že grantové komise tyto   sku-
tečnosti  ocení  a  kvalitní  projek-
ty  budou kompetentními orgány
města podpořeny.

ing. Zbyněk Pražák,
náměstek primátora

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
vyhlašuje výběrové řízení pro udělení grantů 

v oblasti kultury pro rok 2002

TEMATICKÉ OKRUHY:
1. Hudební a scénické umění.

2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti.

3. Výtvarné umění a architektura, včetně ediční činnosti a výtvarných vý-
stav.

4. Kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, knihovnictví).

5. Ostatní kulturní aktivity.

V rámci grantového řízení je možné udělit jeden mimořádný 
jednorázový grant ve výši do 750 tis. Kč na dílo nebo počin 
mimořádných kvalit a trvalého charakteru.
Projekty spolu s přihláškami  zpracovanými  na  předepsaném formuláři
včetně   příloh,  musí  být  odevzdány  na podatelně magistrátu   nebo   za-
slány   poštou   doporučeně na   adresu:

Magistrát města Ostravy
odbor kultury a vzdělanosti
Prokešovo nám. č. 8
729 30  Ostrava

nejpozději do 2. 11. 2001 včetně (rozhoduje razítko pošty).

Po termínu předložené projekty nebudou do grantového řízení zařazeny.

Bližší informace, podmínky a přihlášky: N. Brožková, tel. 069/6283231, 
případně na internetu: www.mmo.cz

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
vyhlašuje  výběrové  řízení  na  poskytnutí  městských  grantů 

a účelových dotací pro rok 2002
■ na podporu aktivit v oblasti:
■ sociální péče
■ využití volného času dětí a mládeže
■ tělovýchovy a sportu
■ pomoci handicapovaným dětem a mládeži
■ prevence kriminality a protidrogové prevence

Do  výběrového  řízení  se  mohou  se  svými  projekty přihlásit:
■ občanská sdružení
■ obecně prospěšné společnosti
■ nadace,  nadační  fondy,  pokud  jsou  přímí realizátoři projektů
■ jiné právní subjekty, které nebyly zřízeny za účelem podnikání 

(účelová zařízení církví apod.)
Pravidla  pro  poskytnutí  městských  grantů a účelových dotací, včetně  

tiskopisů  přihlášek  do  výběrového  řízení,  si  mohou zájemci vyzvednout
nainternetu nebo na těchto adresách:
pro oblast sociální péče

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, ul. 30. dubna 3130/2d,
730 81 Ostrava, kontaktní osoba O. Pelechová, tel. 615 92 22,   
e-mail opelechova@mmo.cz

pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence
Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, ul. 30. dubna 3130/2d,
730 81 Ostrava, kontaktní osoby:

oblast prevence kriminality
O. Hrdinová,  tel. 611 58 22/136, e- mail ohrdinova@mmo.cz

protidrogová prevence
T. Niklová,  tel. 611  65  04,  e-mail tniklova@mmo.cz

pro oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu
a pomoci handicapovaným dětem a mládeži

Magistrát města Ostravy,  odbor kultury  a vzdělanosti, 
Prokešovo   nám. 8, 729 30 Ostrava, kontaktní osoby:

oblast handicapovaných dětí a mládeže -
O. Kováriková, tel. 628 34 15, e-mailkovarikova@mmo.cz

oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu
ing. P. Červenka, tel. 628 34 57,  e-mail pcervenka@mmo.cz

TÉMATA GRANTŮ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH:
Oblast sociální péče:
1. Respitní  péče  jako  pomoc  rodinám  při  jejich péči o osobu blízkou   se   zdra-

votním  postižením,  nemocnou,  nebo  seniora v určité fázi bezmocnosti.
2. Aktivity  integračního  charakteru pro skupiny dětí a mládeže, které vyžadují

zvláštní péči.
3. Aktivity integračního charakteru  pro  skupiny  seniorů  a zdravotně postižených.
4. Resocializační a integrační aktivity skupin ohrožených sociálně patologickými jevy.
Oblast prevence kriminality:
1. Podpora nabídky nízkoprahových volnočasových  aktivit v problémových lokali-

tách města se zaměřením na rizikové skupiny mládeže, národnostní menšiny a et-
nické skupiny.

2. Podpora  programů  zaměřených  na  snižování  nezaměstnanosti.
3. Podpora prevence recidivy.
4. Podpora  prevence násilí ve školách a školských zařízeních.
5. Podpora  programů,  zaměřených na pomoc obětem trestných činů, 

zanedbávaným, týraným a zneužívaným dětem.
6. Podpora  programů  Policie České republiky a Městské policie, zaměřených na sni-

žování kriminality pomocí technických prostředků.
Oblast protidrogové prevence:

1. Podpora  vzniku  chráněného  bydlení  a práce pro abstinující drogově závislé po
návratu z resocializačního pobytu.

2. Podpora vzniku arteterapeutických aktivit v léčebně kontaktních centrech (dále jen
LKC).

3. Podpora vzdělávání pracovníků LKC.
4. Doškolování lektorů primární prevence.
5. Podpora vzniku a činnosti komunitních center pro děti a mládež v nejohroženějších

obvodech města.
6. Podpora  rozšiřování počtu terénních sociálních pracovníků komunitních center.
Oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu:
1. Modernizace a rekonstrukce  stávajících sportovních a rekreačních zařízení na úze-

mí města Ostravy.
2. Zřizování  nových  center volného času dětí a mládeže na území města Ostravy.
3. Děti,  sport  a volný čas - podpora aktivit, které zabezpečují zdravý vývoj mladého

člověka.
4. Významné akce reprezentující město.
Oblast pomoci handicapovaným dětem a mládeži:
1. Klubová činnost pro handicapované děti a mládež.
2. Dny  řemesel  pro  zdravé  i zdravotně postižené děti - cyklus jaro, léto, podzim, zi-

ma.
3. Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených.
4. Abilympiáda.

Přihlášky do výběrového řízení včetně projektů je nutno doručit osobně na
podatelnu nebo poštou na výše uvedené adresy, nejpozději do 2. 11. 2001.
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Ve spojitosti s obcí Hrabová si
většina Ostravanů zřejmě vybaví
dřevěný kostelík sv. Kateřiny.
„Jeho existence je doložena již 
k roku 1564, k němuž se vztahuje
i nápis vpravo od hlavního vchodu,
že v tomto roce zesnul v Pánu Jura
Choleva,“ říká ředitelka městského
archivu Blažena Przybylová.

O samotné obci Hrabová se obje-
vuje vůbec poprvé písemná zmínka
v listině vydané 2. srpna 1297.
Tímto dokumentem byl stvrzen vý-
sledek vyjednávání mezi těšínským
knížetem Měškem a olomouckým
biskupem Dětřichem o vedení a vy-
značení hranice v oblasti řeky
Ostravice, která v tomto území
velmi často měnila svůj tok. Podle

Blaženy Przybylové  měly novou
hranici vyznačovat hranečníky, ne-
bo ještě lépe hraniční kopce. V ob-
lasti Hrabové však bylo ustanove-
no, že tyto budou sledovat původní
řečiště, což mělo za následek, že
část polí a lesů zůstala nakonec za
vodou na pravé straně řeky
Ostravice. Tvořila tzv. Závodí.

A pokud se týká vlastního po-
jmenování Hrabové, lze usuzovat,
že ves byla založena už před první
polovinou 13. století. „Náležela k
paskovskému  lénu  a jako součást
biskupského léna byla například v
držení pánů Volfsberka nebo
Beneše Černohorského z Bos-
kovic. V roce 1538 Jan z Pern-
štejna a na Helfštýně směnil pas-
kovské léno za městečko Dědice.
Převedeno bylo i manství olomouc-
kého  biskupství.  Paskovské  pan-
ství se tedy stalo svobodným šle-
chtickým statkem,“ dodává ředitel-
ka archivu. 

Připomíná, že statek velmi často
měnil své majitele. Mezi nimi byl
třeba  nejvyšší  písař  markrabství
moravského Ctibor Syrakovský 
z Pěrkova a na Staré Vsi. V roce
1624 jej získal v rámci  pobělohor-
ské  konfiskace  věrný  stoupenec
císaře Ferdinanda I. Václav hrabě 
z Vrbna a na Bruntále. Poslední
majitelem statku se stal v roce
1880 Günter hrabě Stolberg ze
Stolbergu.

Hrabová vždy patřila podobně
jako většina přilehlých obcí
Ostravy  výhradně  k zemědělským
vesnicím. „Stručná charakteristika
této obce by mohla vypadat násle-
dovně: práce na poli a rybnikář-
ství,“ říká B. Przybylová  s tím, že
panské a selské rybníky se až do za-
čátku 20. století rozprostíraly od
horního konce Paskova až k
Hrabůvce.

Zahájení těžby uhlí i výstavba
vítkovických železáren se Hrabové
dotýkaly jen druhotně, i když 
v těchto nových provozech našla
zaměstnání většina zdejších obyva-
tel. A zase pracovníci dolů a žele-
záren začali v Hrabové bydlet.
Nicméně část místních občanů do-
cházela za prací do blízké vrati-
movské celulózky. (M, B)

❏ Archiv mûsta Ostravy

❏ název Hrabová pochází od
habrů, které rostly zejména podél
řeky Ostravice?

❏ ve středověkých zápisech na-
jdeme pro Hrabovou německé 
označení Alden Graben nebo latin-
ské  Hrabowa Magna?

❏ panské rybníky nesly názvy
Šídlovec, Bezďák, Starý a Nový
Krašický, Šajar, Starý a Nový
Hurt, Pilík a Prostředník?

❏ v roce 1869 tu žilo 847 obyva-
tel, v roce 1900 už 1748 a v roce
1921 se jejich počet zvýšil na 2277?

❏ děti chodily do školy v
Paskově až do roku 1780, než byla
v obci zřízena místní škola? A že
děti ze Závodí hrabovskou školu
nenavštěvovaly, protože cesta přes
řeku (nebyl postaven most) byla
příliš nebezpečná?

❏ Jan Buchal, štábní strážmistr
ve výslužbě, byl v rámci procesu 
s Miladou Horákovou odsouzen za
velezradu a vyzvědačství a 27.
června 1950 popraven?

❏ Hrabová se stala poprvé sou-
částí Moravské Ostravy na základě
vládního nařízení z 29. května
1941, podruhé pak v roce 1960?

❏ spojení s městem zajišťovala
místní dráha Mariánské Hory -
Brušperk, jejíž provoz obstarával
ze začátku motorový vůz
„Komárek“?

Hrabová

Dřevěný kostelík sv. Kateřiny

Hostinec Turath Škola

Pohled na tzv. Šídlovec

Znak této části města byl čás-
tečně inspirován starším pečet-
ním obrazem z roku 1865, na
němž byla zachycena patronka
zdejšího dřevěného kostelíka ze
16. století sv. Kateřina, a to 
s nožovým kolem u svých no-
hou. Zato na pečetidle, které 
obec používala počátkem 20.
století, byly vyobrazeny posta-
vy sv. Cyrila a Metoděje.

Stávající znak tvoří stříbřitě-
modře dělený štít. V jeho horní
části je umístěna věž dřevěného
kostela. V heraldice totiž nelze
ve znaku ztvárnit zcela kon-
krétní architektonický objekt,
jako je například hrabovský
kostelík. V dolní části znaku se
pak nachází polovina zlatého
nožového kola, což je také 
typický atribut svaté Kateřiny.

❏ Víte, Ïe



Regionální prezentace nebo
též regionální dny se staly jed-
ním z tradičních nástrojů pod-
pory cestovního ruchu v ČR.
Od roku 1998, kdy byl cyklus
místních prezentací zahájen, se
ve spolupráci s Českou centrá-
lou cestovního ruchu a regionál-
ních partnerů uskutečnilo 50 po-
dobných akcí, které pokryly vět-
šinu turistických oblastí v ČR.
Kromě zástupců cestovních kan-
celáří se těchto informačních se-
tkání zúčastňují také novináři z
odborných i obecně zaměřených
periodik.

Letos se při těchto akcích před-
staví produkty v regionech, tedy
určitá síť provázaných atraktivit
a doplňkových služeb, které lze u-
platnit na trhu cestovního ruchu.
Jedna ze sedmi ročních prezentací
připadla v minulých dnech na
Ostravu. Pod názvem Jantarová
stezka ji ve dnech 3. a 4. října pod
záštitou České centrály cestovního
ruchu připravilo Městské infor-
mační centrum Ostrava
a Magistrát města Ostravy.
„Přespolní“ novináři a zástupci

cestovních kanceláří navštívili
Záchrannou stanici zvířat v
Bartošovicích, prohlédli si barto-
šovické rybníky a část Poodří.
Překvapeni byli velikostí i atrak-
tivním umístěním ostravské zoo,
nadchlo je vystoupení zahranič-
ních umělců na Masarykově ná-
městí v rámci mezinárodního
loutkového festivalu Spectaculo
Interesse. Ostrava má největší pří-
rodní koupaliště v Porubě, které
viděli, návštěvě se však velmi líbi-
lo také v Klimkovických jodo-
vých sanatoriích. Prohlédli si va-
gonářské muzeum ve Studénce, ú-
dolí mladých u Bílovce. Fulnek
jim nabídl zajímavou prohlídku
města včetně zámku a památníku
J. A. Komenského. Určitě nezapo-
menutelnou se pro všechny stala
večerní návštěva pivovaru
Ostravar s podrobnou exkurzí ve
výrobně tohoto voňavého moku
spojená také se závěrečnou ochut-
návkou.

Jantarová stezka byla od pradáv-
na obchodní trasou ze severu na jih
Evropy a spojnicí mezi Baltem
a Jadranem. Dodnes se podél této
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K ãemu jsou regionální dny?

KKKKaaaammmm  zzzzaaaa   kkkkuuuullll ttttuuuurrrroooouuuu

Klimkovická jodová sanatoria mají už dobrou pověst i v zahraničí, účastní-
kům regionálního dne se rovněž zamlouvala.     Foto: archiv

Ostrava se pfiedstavila
v Karlov˘ch Varech

Tour Salon uÏ ãeká

Ostrava - město v pohybu. Tak
se jmenuje úspěšný krátký video-
film o Ostravě oceněný hlavní ce-
nou na festivalu TOUR REGION
FILM 2000 v Písku a plaketou
Evropské federace novinářů, píší-
cích o cestovním ruchu, na mezi-
národním festivalu filmů Tourfilm
2000 v Karlových Varech.

Účastníci letošního, už 34. roční-
ku, festivalu Tourfilm 2001 jej měli
možnost zhlédnout znovu. Tentokrát
však 25. září v karlovarském hotelu
Pupp jako součást slavnostního ve-
čera, který pořádalo statutární město
Ostrava. Rozhodnutí představit hos-
tům festivalu Ostravu a okolí nebylo
náhodné. Město s výraznou průmy-
slovou minulostí se v posledním de-
setiletí minulého století stalo vý-
znamným centrem kultury, sportu,
kongresové turistiky, výrazně se mě-
ní také tvář města. Ostrava je doslo-
va „městem v pohybu“, jak jej cha-
rakterizuje již zmíněný film. Oceňují
to zahraniční návštěvníci, ale i ne-
dávné hodnocení partnerského ka-

nadského města Hamilton, jehož zá-
stupci hodnotí Ostravu jako dobře
nastartovanou destinaci pro rozvoj
turistiky v blízkosti hranic dalších
dvou států - Polska a Slovenska. 
K nejhodnotnějším patří na Ostrav-
sku industriální památky, které se
mají v budoucnosti stát hlavní turis-
tickou atrakcí.

Součástí ostravského slavnostního
večera v Karlových Varech bylo
rovněž  vystoupení primátora Čest-
míra Vlčka, poté skvělé cimbálové
muziky Šajtar, nechyběly krajové
speciality. Před slavnostním veče-
rem se v 17 hodin uskutečnila v sa-
lónku Grandhotelu Pupp tisková
konference, na níž zástupci města
Ostravy poskytli veškeré informace
o současnosti a budoucnosti tohoto
bývalého hornického města. Bylo
nanejvýš potěšující, že novináři 
z oblasti turistického ruchu i jejich
zahraniční kolegové byli o dění 
v Ostravě už dobře informováni
a považují naše město za budoucí za-
jímavý cíl turistů. (k)

Ostrava s pěti stálými divadelní-
mi scénami, kiny, kluby a galeriemi
nemůže naříkat na nedostatek kul-
turních příležitostí, přesto se
Ostravané rádi podívají na umělce
a tělesa z jiných měst nebo občas ze
zahraničí.

V Městském informačním centru
Ostrava jsou k mání vstupenky napří-
klad na vystoupení Richarda Müllera
16. října v DK Poklad v Ostravě-
Porubě, tamtéž o den později potěší di-
váky Josef Dvořák v představení
Jeppe řádí aneb všechna čest stranou.
Divadélko pod věží nabízí 18. října di-
vadelní představení Komediograf, mi-
lovníci tance mohou na porubském
zimním stadionu zhlédnout 23. října
Bravo dance tour 2001. Téhož dne vy-
stoupí v divadle DK Vítkovice soubo-
ry Hradišťan a Talant, 25. října pak v

KD Výškovice Ivo Jahelka v předsta-
vení  Pojízdní soudírna. Ve stejný den
představuje Divadlo bez zábradlí v
DK Poklad v Porubě vystoupení
Taková spoušť a v DK Vítkovice je
představení Dívčí válka. Kromě těchto
akcí prodává MIC vstupenky na kon-
certy Janáčkovy filharmonie Ostrava
a Divadla Petra Bezruče.

Hornické muzeum OKD v Ostravě-
Petřkovicích se 18. října stane jedním z
mnoha míst v republice, kde se usku-
teční mezinárodní festival  české a ně-
mecké židovské kultury pod názvem
„Devět bran“. Od 10 do 22 hodin tu vy-
stoupí řada souborů a umělců, mezi ji-
nými též známý Cheset a špičková sku-
pina Natalika. Určitě stojí za zhlédnutí.
Až 23. listopadu se v Hornickém mu-
zeu uskuteční koncert souboru
Hradišťan s J. Pavlicou. (o)

Letošní 12. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Tour
Salon v polské Poznani začíná 25. října. Na loňském ročníku se
představilo 650 vystavovatelů ze 44 zemí. Tour Salon patří k nejvý-
znamnějším evropským veletrhům podobného rázu a tak Česká re-
publika nemůže chybět. Prostřednictvím České centrály cestovního
ruchu se naše města prezentují v rozsáhlé expozici o velikosti 225 m2

v centru hlavní haly. Ostrava tu má své místo s prezentačními ma-
teriály a mapami, o které je velký zájem. Nejbližší sousední expozicí
jsou blízké lázně Darkov. (o)

trasy zachovaly historické, kultur-
ní i technické památky, přírodní
zajímavosti a různé tradice. Tyto
atributy dávají předpoklady ke
vzniku konkrétních turistických
produktů, což také návštěvníci re-
gionálního dne ocenili. Málokdo
ví, že severní Morava může nabíd-
nout dostatek atrakcí i ubytovacích
kapacit pro turisty. Šest bývalých
okresních měst a statutární město
Ostrava sdružených dnes do
Moravskoslezského kraje  dělá pro
to hodně, jak je patrné na vydáva-

ných publikacích, mapách, prů-
vodcích a dalších tištěných materi-
álech. Zatím chybí zájem cestov-
ních kanceláří, které by do regionu
turisty přivážely. Právě regionální
dny mají povzbudit cestovky i no-
vináře píšící o turistice, aby  zhléd-
nuté destinace nabídli široké veřej-
nosti. Střední a východní Evropa
se mají v příštích letech stát turis-
ticky nejnavštěvovanějšími oblast-
mi světa, protože je turisté teprve
objevují. Věřme, že Ostravsko bu-
de k těmto oblastem patřit. (o)
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❏ Listárna ❏ Zpráviãky

Vyznamenali báÀské záchranáfie
Za přítomnosti ostravského primátora Čestmíra Vlčka převzalo zlaté,

stříbrné  a  bronzové  kříže  za  zásluhy  celkem dvacet pracovníků  ostravské
Báňské záchranné služby. Tato vyznamenání jsou  však jen symbolickou od-
měnou jejich statečnosti, se kterou častokrát  riskují  životy  pro  záchranu
horníků. Jak velmi je jejich  profese nebezpečná dokládá fakt, že za posled-
ních dvacet let zahynulo při práci 37 záchranářů. (š)

DÛleÏité upozornûní
Konto na podporu a financo-

vání   činnosti   útulku:
Číslo účtu u HypoVereinsbank

CZ, a. s.:  2101020042/2700
Příspěvky, které budou přichá-

zet do konce roku 2001 ve pro-
spěch původního bankovního čísla
(2101028001/3800) budou automa-
ticky a bez jakýchkoliv   časových
prodlev  přesměrovány  na  konto
nové.

V Ostravě se opět objevili
výběrčí příspěvků a finančních
podpor na činnost třebovického
útulku. Toto zařízení však
v současnosti ani v jiném ob-
dobí roku neorganizuje žádnou
sbírku, jejíž výtěžek pomůže
opuštěným či zatoulaným pej-
skům. Opatrnosti není nikdy
dost!

Na správné místo až k sa-
motným psům se peníze dosta-
nou pouze prostřednictvím ban-
kovního konta, nebo po osob-
ním předání poskytované část-
ky v pokladně útulku.

❏ Plné  ruce  práce  mají v těchto
dnech studenti  a pedagogové na SOU
společného stravování a OU v Ostravě
Hrabůvce. Připravují se totiž  na 
1.  ročník  Starosta  cupu 8. listopadu
a na účast na Gastro  festivalu  Ostrava
ve dnech 9.  a 10. listopadu na Černé
louce. Jedná se o 1. ročník prestižní
soutěže odbornosti juniorů v oborech
kuchař,  cukrář,  barman a číšník, nad
kterou převzal záštitu i ostravský pri-
mátor Čestmír Vlček. Soutěže  jsou
přístupné divákům, takže se dá předpo-
kládat, že je v hojném  množství přilá-
ká jak umění mladých barmanů a
kuchařů,  tak  i vůně,  které  festivaly
a soutěže  provázejí.  Pokud nestihne-
te  festival  na  Černé louce, nenechte si
ujít alespoň regionální soutěž   Gastro-
junior   2002   7.  a 8.  prosince v pro-
storách SOU v Ostravě-Hrabůvce.

❏ Doslova ve  švech  nepraská  jen
útulek  pro opuštěné psy, ale přepl-
něné  jsou  už i kotce v suterénu ve-
terinární kliniky MVDr. Jana  Nytry
v Ostravě-Porubě. Tam zatím našly
přechodné útočiště toulavé  kočky
a často velmi zbídačená koťata. Těch
čeká na nové laskavé  majitele  zhru-
ba  dvacet.  Pokud máte možnost, za-
jistit zvířeti  nový  domov  a dosta-
tečnou péči, můžete si pro kočičku
přijít  od 8 do 21 hodin. Bližší infor-
mace získáte na telefonním čísle 
696 56 48.

❏ Vedoucí  oddělení sociálně
právní ochrany dětí Šárka Chytilová
a vedoucí   Krizového   centra   pro
děti  a rodinu  ostravského magistrá-
tu   Marta  Holčáková  se  zúčastnily
první  celostátní konference s mezi-
národní  účastí  věnované  tématu
násilí  na dětech. V Ostravě se pra-
covní skupina  odborníků  zabývá
odhalováním případů  týrání,  sledo-
váním  počtu  a možných příčin už od
roku 1996.  Podle  Šárky  Chytilové
v našem  městě přibývá především
případů psychického týrání, napří-
klad tehdy, když si rozvádějící se  ro-
diče  vyřizují  společné  účty  pro-
střednictvím svých dětí. Tématu  ná-
silí  na  dětech  se budeme podrobně
zabývat v příštím čísle v souvislosti
se světovým dnem prevence týrání
dětí, který připadá na 19. listopadu
letošního roku.

V redakci se nám v poslední do-
bě množí dotazy na téma, zda ještě 
v Ostravě  existují  sběrny  starého
papíru. Protože zpracování sběrové-
ho   papíru   podle   statistik   minis-
terstva  životního prostředí  snižuje
objem  pevných  odpadů, zabraňuje
znečištění vody  a  vzduchu  a  při-
spívá významně také k úsporám 
energie, požádali jsme o odpověď
občanské sdružení Vita:

„Papír  můžeme  odevzdávat  do
některé ze 14 ostravských sběren,
které provozují různé subjekty. Cena
se pohybuje od 0,60 až 5 Kč (podle
druhu)  za  tříděný papír a 0,20 až
0,50 Kč. Za kilogram netříděného
papíru. Zelené kontejnerové výkup-
ny se nacházejí na Dubině (parkoviš-
tě  u  prodejny  Albert),  v Porubě 
u Duhy a ve Výškovicích na parkoviš-
ti za Rackem. Dalších jedenáct výku-
pen se nachází ve Svinově, v Porubě,
v Hrabůvce, Zábřehu, Vítkovicích i v
Mariánských Horách.

Podrobné informace zájemcům
rádi poskytneme v Ekologické po-
radně Vita, tel. 661 11 58, e-mail: 
vitaova@ova.comp.cz.“ (r)

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

1. Dva roky starý Zrzek  je  doslova  živým  inventářem třebovického
útulku. Za  dobu  několikaměsíčního  pobytu  v něm  Zrzek toto pro-
středí již dokonale zná. Deset  měsíců sice absolvoval v pěstounské
péči, ale  nový majitel si to nakonec rozmyslel a milého pejska přive-
zl zpátky. A  pes?  I  přes  tu  nejlepší  péči ošetřovatelek je nešťast-
ný a  velmi  touží  po  novém  páníčkovi  i  společných procházkách.
Zrzek chce obrovským způsobem konečně někomu patřit 
a být mu nablízku.

2. Nela  je  dvouletá fenka křížence středního vzrůstu. Do útulku se  do-
stala  v prosinci  minulého roku ve velmi zuboženém stavu po evi-
dentním  týrání.  Roztomilá a přítulná Nelinka se ale v kotci příliš
dlouho neohřála a byla předána do pěstounské péče. Jenže po  sedmi
měsících  byla vrácena zpět s laciným zdůvodněním, že údajně  ničí
zařízení  bytu.  Jak tvrdí pracovníci útulku, tato fenka nese ztrátu
svého domova mimořádně těžce a nezbytně rychle potřebuje  k  hod-
ným  lidem.  Líbilo by se jí i v rodině s dětmi.

3. Čestmír hraje všemi barvami - říkají zaměstnanci útulku, kam byl
přivezen  v únoru  letošního  roku.  Má pouze jeden rok, je veselý  
a  hravý.  K dokonalému  štěstí  mu už jen schází vlídné pohlazení
a zacházení v novém domově. Hodí se jak do bytu, tak i  na  zahra-
du  k rodinnému  domku.  Určitě  z něj vyroste dobrý hlídač. (m)

Adresa : Provozní 4,722 00 Ostrava-Třebovice
Telefon : 696 72 88

Otevřeno : úterý-pátek 10-15 hodin
sobota         11-15 hodin
neděle         11-14 hodin 

1 2 3
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Návrat rodákÛ z Hru‰ova

Setkání mûst Ostrava – DráÏìany – Rotterdam 2001

„Možná je to městem, kde člo-
věk nedostal nikdy nic zadarmo,“
snažili se rozšifrovat zvýšený po-
čet slavných rodáků na rozlohu své
domovské městské části někteří
z účastníků v pořadí už 5. setkání
rodáků a přátel Hrušova.

Herec Vlastimil Brodský,  Lubo-
mír  Kostelecký,  člen  bývalého
Smetanova kvarteta, herec Karel
Fiala, zpěvačka Marie Rottrová,
vědecký pracovník prof. dr. Roman
Šejnoha, zakladatel rehabilitačního
ústavu v Hrabyni MUDr. Vladimír
Knapek, akademický  malíř  Milan
Zezula, ale i bývalý hokejista
Ladislav Staněk, který tým Vít-
kovic dokázal poprvé v roce 1952
dovést až k mistrovskému titulu,
mají   shodně  v rodném  listu  uve-
den ostravský Hrušov.

Jak  nám  potvrdil  hlavní  orga-
nizátor  a stále vitální bývalý fot-
balista  a hokejista Ladislav Staněk
(81), z původního setkání spolužá-
ků  ročníku  1920  se  stalo  zcela
kultovní mezinárodní setkání,  na
které  přijíždějí  hosté  i z Austrá-
lie,  přičemž zájemců  neustále při-
bývá. Letošního setkání v ostrav-

ském hotelu Atom se zúčastnilo
350 lidí.

Kromě  seniorů  s datem  naro-
zení  v roce  1920  však  už  běžně
přijíždějí jejich děti a vnoučata. Ti
všichni totiž ještě chtějí vidět ro-
diště svých předků dřív, než sta-
vební stroje srovnají se zemí  po-
slední zbytky domů, které odolaly
povodni v roce 1997. A tak  i když
dříve se slavná obec a později
městská část Hrušov mohla chlubit
čilým obchodním ruchem, celním
úřadem a výstavními činžovními
domy,  dnes  se  už  bývalí  rodáci
nad fotografiemi sázejí, zda pozna-
jí místa, kde bydleli. Většinou je-
jich vzájemné vzpomínání    začíná
slovy: „Víš, co je ta louka?“ „To
přece bylo náměstí,  a tam,  kde  je
ten bagr, to byla ulice, kterou jsme
chodili k řezníkovi.“

„Nevěřím  ale,  že lidé přestanou
jezdit, až z Hrušova nezbude nic,
kdyby  nebyl  v záplavovém  úze-
mí, snad by si ho z lásky i sami
znovu  postavili,“ míní Ladislav
Staněk, který  už plánuje další se-
tkání v roce 2004. (š)

Tradiční prestižní záležitostí
se stala vzájemná setkání žáků
škol z Ostravy, Drážďan a Rotter-
damu. Letos ostravský primátor
Čestmír Vlček zahájil v pořadí
už sedmý ročník.

Koncem  září  přijelo do  Ostravy
devadesát  dětí  ve  věku od třinácti
do patnácti let. Jejich sportovní a
společenský program organizoval
ostravský  magistrát  ve spolupráci
se společností Sportovní a rekreační
zařízení  města  Ostravy, s. r. o.
Kromě sportovního zápolení  se  tak
kluci a holky věnovali turistice.
Podívali  se  do  muzea Tatry Ko-
přivnice, rožnovského skanzenu 
a potěšili se z krásné přírody 

v okolí Radhoště. Hlavní náplní se-
tkání  školáků  spřátelených  měst
jsou však sportovní utkání.

Myšlenka pořádat vzájemná se-
tkání žáků škol vznikla v
Drážďanech na sklonku roku 1993,
kdy tehdejší primátor města
Drážďan vyzval svůj  ostravský
protějšek  ke  spolupráci  v oblasti
vzájemných sportovních setkání
dětí  a  mládeže  ve  věku  od tři-
nácti do patnácti let.

První  společná  akce  se  uskuteč-
nila v Drážďanech v roce 1994.
Tehdy  se  soutěžilo v plavání, kra-
sobruslení a házené. V těchto dis-
ciplínách  si  také letos vedli nejlépe
ostravští žáci, kteří byli první  se

ziskem  21  bodů,  následováni  re-
prezentanty Rotterdamu  a  Drážďan.
I  když  převzali poháry z rukou ve-
dení města a společnosti Sareza, ná-
městek primátora Zbyněk Pražák při
slavnostním  předání  cen  zdůraznil,
že  nešlo jen o vítězství v soutěži,
ale   o   nová   přátelství   mezi   mla-
dými  lidmi z účastnických  měst.
Slavnostní  atmosféru  večera pak
podtrhl překrásný ohňostroj.

Omluvu  si  však  zaslouží lidé ži-
jící v okolí Sportovní haly na
Hrušovské,  které  detonace  závě-
rečného  ohňostroje v současné vy-
pjaté mezinárodní atmosféře zne-
klidnily. (r)

Ostravské kniÏní království Librexu
Díky  smělému  projektu a velkorysosti ostravského podnikatele a majitele  firmy
Librex Petra Bechera zůstal v Ostravě zachován a byl  nákladně restaurován je-
den z nejstarších obchodních domů ve městě.  Je  zároveň  funkcionalistickou ná-
rodní památkou. Pamětníci ho znají jako Brouk & Babka, případně jako obchod-
ní dům Ostravanka.  Nyní  se  na ploše o rozloze 3000 metrů čtverečních rozkládá
knižní království. Ve svém největším knihkupectví hodlá Librex nabízet až  sto tisíc
titulů  z nejrůznějších oblastí.
Služby  knižního  obchodního  domu, který je otevřen i o víkendu zatím  rozšiřuje
bezplatný přístup  na internet  pro zákazníky, kavárnička, příjemné  prostředí do-
plňuje  minigalerie. Své příznivce si  jistě  najdou  i  připravovaná  autorská  čte-
ní, autogramiády, setkání  s  divadelníky a dalšími umělci. Koupě a rekonstrukce
stála  Librex  38 milionů korun. Ostrava se tak už může  pyšnit nejen největší rad-
nicí v republice, ale i největším knižním obchodním domem v ČR. (r)

Pochod  seniorÛ
Stoupající  oblibě  se  těší  Pochod

seniorů, který už tradičně pořádají
pracovníci   Krajské  hygienické  sta-
nice v Ostravě při příležitosti
Mezinárodního dne seniorů. Tento-
krát se na procházku Bělským lesem
vydalo více než dvě stě účastníků,
kteří  však  zdaleka  všichni nedosa-
hovali věku seniorů. 

Jak nám prozradili pořadatelé,  nej-
staršímu turistovi se sice blížila deva-
desátka,  nejmladšímu však bylo jen
patnáct let. Letos výzvu přijali také
handicapovaní občané, včetně vozíč-
kářů.  Jak  bylo  patrné  z dobré  ná-
lady všech přítomných, nenašel by se
snad nikdo, kdo by času stráveného
zdravým pohybem  mezi příjemnými
lidmi litoval. (š)

❏ Zpráviãky

❏ V pořadí už 23. ročník
Podzimního montérského putování
Beskydami je  naplánován  na sobotu
20. října. Pokud se rozhodnete přidat
k turistům,  měli  byste  se vydat od
nádraží ČD Ostravice podle směro-
vek  k horskému  hotelu  Montér ně-
kdy mezi 6. a 10. hodinou dopoledne.
Připraveny jsou trasy pro pěší, zdat-
né turisty i rodiny  s dětmi a pořada-
telé pamatují také na cykloturisty.
Pro účastníky je zajištěno občerstve-
ní i řada drobných upomínkových
předmětů a diplomů.

❏ Až   do   5.  listopadu  si  mohou
milovníci  výtvarného  umění prohléd-
nout   kresby   a keramiku  Kateřiny
Gavlasové,  která vystavuje   svá   díla  v
Galerii  Na  chodbě  v Základní  škole
Gajdošova  9  v Ostravě. Galerie je pří-
stupná ve všední dny od 8 do 19 hodin.

❏ Ostravský  odbor  Zeměpisného
sdružení se sídlem v Brně přivítá 
zájemce  o zeměpisné odpoledne v
knihovně v Mariánských Horách,
které začíná 18. října po patnácté ho-
dině. Na společnou vycházku do Pust-
kovce,  spojenou s návštěvou nového
kostela a prohlídkou bludných balva-
nů, se pak můžete vypravit v sobotu
20. října. Sraz je  ve  14 hodin na
Svinovských mostech, na zastávce
autobusu č. 61 - směr Poruba.

Divadelní  agentura  MB  zve příz-
nivce Cimrmanů 11. listopadu do diva-
dla  Domu  kultury  Vítkovice. Hrát se
bude Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
Milovníky hudby 30. let jistě potěší 26.
listopadu nový  koncertní  program
Ondřeje  Havelky  a jeho Melody ma-
kers Vzpomínky na hvězdný prach.


