
Samotné stvoření „promotion fil-
mu“ v oblasti turistiky propagující-
ho určitou oblast není zas až tak vel-
kým problémem, ale vyžaduje neo-
třelý nápad a formu. A to je něco, co
musí zaujmout, strhnout. 

Proto se mnohé filmové festivaly
a soutěže, kterých v dané oblasti
vzniklo v posledních letech hodně,
honosí velkým počtem předvádě-
ných děl, leč malým počtem těch,
které něčím ční z řady. Stalo se tak
krátkému klipovému filmu Ostrava -
The City in Motion, který loni získal
první cenu na celostátním festivalu
Tourfilm 2 000 v Písku a další oce-
nění v podobě mimořádné ceny no-
vinářů z oblasti cestovního ruchu na
loňském karlovarském mezinárod-
ním festivalu Tourfilm 2000, který
se na rozdíl od jiných honosí dlou-

holetou historií i skvělou účastí fil-
mů z celého světa.

Polskému mezinárodnímu festi-
valu Tour-film jsou teprve čtyři roky
a doprovází každoroční veletrh ce-
stovního ruchu Tour salon Poznaň.
Tady se ostravský čtyřminutový
film zaskvěl koncem října potřetí.
Svěží sestřih klipových záběrů
z proměn města posledního desetile-
tí a turistických atrakcí doprováze-
ných půvabnou hudbou bez jediného
slova komentáře zaujal polskou po-
rotu natolik, že v kategorii turistic-
ko-ekonomických filmů připsala dí-
lu druhé místo a křišťálový pohár
prezidenta polské televize. Přidej-
me, že tento film z tvůrčí dílny stu-
dia Clipper ostravské televize Polar
byl v Poznani jediným oceněným
zahraničním dílem. (ok)
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Na magistrátu jednali tajemníci
Počátkem listopadu se v prostorách Nové radnice uskutečnilo pra-

covní setkání tajemníků magistrátních měst Prahy, Brna, Plzně
a Ostravy, kterého se zúčastnil také náměstek ministra vnitra JUDr.
Pavel Zářecký, CSc. Na programu jednání  byla diskuse a zhodnoce-
ní převodu dopravně správních činností z PČR na okresní úřady a
magistráty. Hovořilo se též o druhé fázi reformy územní veřejné
správy, dopadu na magistrát města, o přenosu působností z okresních
úřadů a o přípravě a finančním zajištění prostorových kapacit. (š)

Bodovali jsme potfietí

Primátor města Ostravy Čestmír Vlček přestřižením pásky otevřel novou vozovnu.

V centru mûsta zaãala regulace parkování

HOTOVO!
K zahájení celkové rekonstrukce

tramvajové vozovny v ulici Křivé na
konci roku 1999 inspirovala město
Ostravu a spolu s ním Dopravní pod-
nik Ostrava, a.s., především nutnost za-
jistit  pro nové nízkopodlažní tramvaje
odpovídající a hlavně modernější tech-
nické a servisní zázemí. A to se po ne-
celých dvou letech intenzivních sta-
vebních prací podařilo. Celkové nákla-
dy činily zhruba 300 milionů korun,
přičemž z městské pokladny bylo letos
na tuto investiční akci uvolněno 
177 mil. Kč. 

Ostravští tramvajáci v každém ohle-
du  dostali po zprovoznění tramvajové
trati na ulici Místecké další mimořádný
dárek. Vozovna totiž svými technický-
mi parametry rozhodně pomůže tram-
vajové dopravě v celkovém zkvalitně-
ní, zrychlení i bezpečnosti, což jistě o-
cení především samotní cestující. (m)

V historickém centru města začala
5. listopadu tohoto roku platit nová
pravidla pro parkování a odstavová-
ní vozidel. 

Jedná se o první etapu regulace 
v území, které je ohraničeno ulicemi Ke
Karolině, Nádražní, Českobratrskou
a řekou Ostravicí. Tam jsou také umís-
těny dopravní značky vymezující zákaz

stání bez časového omezení. Takže mo-
toristé  mohou použít pouze volná par-
kovací místa či placená parkoviště.

„Cílem tohoto kroku není v žádném
případě jen snaha naplnit městskou po-
kladnu penězi vybranými na pokutách.
Chceme odlehčit historickému jádru
a uvolnit přeplněné a často naprosto ne-
průjezdné ulice a tento prostor zklidnit,“

říká náměstek primátora Ladislav
Stuchlík. Připomíná, že předmětem veš-
kerých úprav je zóna zákazu stání. To je
povoleno od 5. listopadu jen na parko-
vištích a komunikacích vyznačených
svislým a vodorovným dopravním zna-
čením. Jak uvádí vedoucí odboru dopra-
vy magistrátu Jiří Tichý, takto lze v sou-
časné době parkovat například jen na ko-
munikacích v úsecích ulice Chelčického,
S. K. Neumanna, Matiční, Přívozské,
Tyršovy, Dr. Šmerala a Havlíčkova ná-
břeží. V centru města vzniklo téměř 1800
stání  včetně možnosti  parkování v gará-
žích na Černé louce, z toho je k dispozici

860 placených míst. Jejich počet by se
měl v nejbližší době zdvojnásobit. Čás-
tečné zvýšení celkové kapacity parková-
ní přinese i postupně dokončovaná re-
konstrukce ulic Tyršova, Milíčova,
Přívozská a Poštovní. 

Na motoristy bydlící a parkující pří-
mo v historickém jádru města je také
pamatováno. V první polovině příštího
roku budou moci využívat speciální
karty s přednostním  právem parkování
v tomto území. Jiří Tichý potvrdil, že
jsou již připravovány podmínky, podle
kterých budou tyto parkovací karty při-
dělovány. (Maj)



67. schůze - 9. října 2001 
Finanční příspěvek:  

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku z Ekologického
fondu města Ostravy na následující akce:

- 95 000 Kč pro městský obvod Martinov na zajištění splnění podmínek ko-
laudačního rozhodnutí zdroje na spalování biomasy v areálu podnikatelů,

- 50 000 Kč pro městský obvod Třebovice na likvidaci křídlatky,
- 400 000 Kč pro městský obvod Ostrava-Jih na likvidaci nepovolených

skládek.

Prezentace města v roce 2002:
Členové rady schválili účast statutárního města Ostravy na výstavách a ve-

letrzích cestovního ruchu v roce 2002. V uvedené oblasti město Ostrava v příš-
tím roce představí svou expozici  na  11. mezinárodním veletrhu turistických
možností v regionech Regiontour 2002, Reisemark Dresden 2002. Tato akce
je již tradičně připravována v rámci spolupráce obou partnerských měst
Ostravy a Drážďan. Počítá se s účastí na ITB Berlin 2002, což je  největší ve-
letrh cestovního ruchu v Evropě. Ostrava nebude chybět ani na Tour salonu
v Poznani a ve Vídni, kde se bude konat Senioren messe Vídeň 2002, tedy ve-
letrh cestovního ruchu, zaměřený především do oblasti turistické a lázeňské
nabídky pro seniory. 

68. schůze - 23. října 2001
Zřízení poradního orgánu pro integraci cizinců:

Členové rady vzali na vědomí informaci primátora města v působnosti
přednosty okresního úřadu o zřízení poradního orgánu pro integraci cizinců
s působností na území okresu Ostrava-město. Poradní orgán byl zřízen v po-
lovině září letošního roku, kdy se konalo první jednání. Řídí se vlastním sta-
tutem a jednacím řádem.  Jeho zřízení vychází z usnesení vlády o realizaci zá-
sad Koncepce integrace cizinců na území České republiky. 
Návrh rozpočtového opatření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o
- použití nevyčerpané účelové neinvestiční dotace poskytnuté společnosti

Dopravní podnik Ostrava, a.s., na akci oprava tramvajové tratě Hlučínská, 
a to ve výši 3 077 tisíc korun, na opravu tramvajové tratě Opavská ve výši 122
tisíc korun,

- změně účelu použití schválené neinvestiční dotace poskytnuté společnos-
ti Ostravské výstavy, a.s., ve výši 3 570 tisíc korun na opravy kotelen pavilo-
nu G a K v objemu 1 370 tisíc korun a zbývajících 2 200 tisíc korun na kom-
plexní údržbu travnatých ploch, dřevin, likvidaci travní a dřevní hmoty a udr-
žování komunikací v areálu,

- změně účelu použití investičních transferů schválených městskému obvo-
du Svinov z výnosů z prodeje akcií SME, a.s., v celkové výši 3 555 tisíc ko-
run na akci nazvanou Rozšíření a rekonstrukce hřbitova - I. etapa,

- investičním transferu ve výši 380 tisíc korun městskému obvodu Nová
Ves z prostředků z výnosů akcií SME, a.s., vázaných ve fondu rezerv a roz-
voje na rekonstrukci kulturního domu Nová Ves,

- investičním transferu ve výši 310 tisíc korun městskému obvodu
Třebovice z prostředků z výnosů z prodeje akcií SME, a.s., na dofinancování
rekonstrukce a půdní vestavby,

- poskytnutí účelového trasferu v celkové výši 90 tisíc korun z prostředků
Fondu náhrad města Ostravy na stěhování 6 žadatelů do nově vybudovaných
náhradních rodinných domů v Ostravě-Svinově v souvislosti s výstavbou dál-
nice D47,

- poskytnutí investičního transferu Diecézní charitě ostravsko-opavské ve
výši 4 828 946 na financování infrastruktury Vesničky soužití v Ostravě-
Muglinově.     

69. schůze - 13. listopadu 2001 
Finanční příspěvek: 
Rada města rozhodla o poskytnutí finančních příspěvků z Ekologického

fondu města Ostravy:
- pro městský obvod Proskovice na pořízení stacionárního štěpovkovače pro

výrobu štěpky včetně projektu, elektroinstalace a přístřešku ve výši 620 tisíc
korun za účelem vybudování energetického zdroje pro vytápění mateřské ško-
ly

- ve výši 80 tisíc korun pro městský obvod Ostrava-Jih na dokončení první
etapy rekonstrukce hřbitova v Zábřehu. Jedná se o jediný hřbitov v městském
obvodě Ostrava-Jih.

2 Ostravská radnice listopad 2001

U příležitosti  83. výročí vzniku samostatného československého státu
položili v neděli 28. října 2001 představitelé města v čele s primátorem
Čestmírem Vlčkem, zástupci Městské organizace Svazu bojovníků  za
svobodu v Ostravě i z partnerské organizace z Košic věnce u busty T. G.
Masaryka ve vstupní hale Nové radnice. Součástí pietního aktu bylo
rovněž udělení pamětních medailí a čestných uznání Republikového vý-
boru Československé obce legionářské. (m)

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

❏ Jednání rady mûsta

22. zasedání - 7. listopadu 2001
Darování nemovitosti:

Zastupitelstvo města rozhodlo darovat nemovitosti v městské části
Mariánské Hory Ostravské univerzitě pro potřeby výuky studentů
Pedagogické fakulty. Tato fakulta se podle sdělení univerzity dlouhodobě na-
chází v prostorově  neuspokojivých podmínkách. Zastupitelé na svém dneš-
ním zasedání rozhodli darovat  univerzitě nemovitosti v bývalém areálu zá-
kladní školy na ulici Podlahova 1 a 3, kde od školního roku 2001/2002 byla
výuka žáků  ukončena. 
Finanční příspěvek Českému svazu bojovníků za svobodu:

ZM rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000 korun
Městské organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) v Ostravě
na úhradu opravy bronzové busty generála Milana Rastislava Štefánika od
neznámého autora (rozměry 65x38x25). Zároveň souhlasilo se zhotovením
kopie busty pro partnerské město Košice. Obě práce byly zadány akademic-
kému sochaři Miroslavu Rybičkovi primátorem města Ostravy za účasti zá-
stupce ČSBS. (ad)
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- ve výši 15 tisíc korun pro Nadaci na pomoc zvířatům, Ukrajinská 1536,
Ostrava-Poruba. Nadace, která svou činnost vyvíjí již šestým rokem, se kon-
centruje na pomoc poraněným, týraným a bezprizorním zvířatům. V rámci to-
ho Nadace od počátku roku 1999 provozuje hospitalizační zařízení pro malá
zvířata, které poskytuje veterinární ošetření, péči a hospitalizaci nemocným
a poraněným zvířatům. 

Britské centrum:
Členové rady rozhodli o uzavření „Dohody“ o zřízení a provozování

Britského centra v Ostravě mezi statutárním městem Ostravou a Knihovnou
města Ostravy a Britskou radou. Dle dohody bude Britské centrum podporo-
vané Britskou radou umístěno v oddělení Knihovny města Ostravy. Hlavním
účelem centra bude podpora výuky, studia anglického jazyka a literatury, po-
skytování informací o Velké Británii. Současně rada města přijala od Britské
rady v Praze jako dar majetek v hodnotě 5 000 000 korun na provoz Britského
centra v Ostravě. 

Britská rada je nezisková organizace zřízená na základě dohody ze dne 
12. prosince 1992 mezi vládou Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska a vládou České a Slovenské federativní republiky o zřízení
a činnosti kulturních středisek. V současné době má Britská rada pobočky
v 110 zemích a provozuje 222 knihoven a informačních center po celém svě-
tě. V České republice má 8 center.



Je polovina listopadu a do první
verze návrhu rozpočtu pro rok 2002
jsou postupně zapracovány veškeré
připomínky a podněty jednotlivých
odborů MMO, komisí rady i organi-
zací a obchodních společností, je-
jichž zřizovatelem je město Ostrava,
aby nejdříve členové rady města
projednali definitivní podobu navr-
hovaného rozpočtu. Ještě téhož dne
pak bude znění návrhu rozpočtu
v tabulkové podobě vyvěšeno na ú-
řední desce a zároveň zveřejněno na
webových stránkách MMO. Ná-
městek primátora Miroslav Svozil
říká, že letos se tak stane nejpozději
27. listopadu.

❏ Takže každý občan bude mít
opět jedinečnou příležitost po-
drobně se seznámit se záměrem
města, jak naloží s finančními pro-
středky?

Samozřejmě, a své připomínky
k navrhovanému rozpočtu může do
11. prosince písemně zaslat odboru
financí a rozpočtu magistrátu nebo
osobně přednést přímo v den veřej-
ného projednávání zastupitelstvem
města, které se uskuteční 12. prosin-
ce tohoto roku.

❏ Ale to jsme se už posunuli
hodně dopředu, k samotnému roz-
počtovému finále. Mimochodem,
co je pravdy na tom, že se letos
příprava návrhu rozpočtu poně-
kud pozdržela?

Musím souhlasit, že jsme jednali
o metodice sestavování návrhu roz-
počtu trochu pozdě. Čekali jsme až
do 9. října na návrh souhrnného
vztahu státního rozpočtu k městské-
mu. Celou záležitost jsme ale urych-
lili a vyřešili tím, že jsme svolali na
24. října mimořádné zastupitelstvo,
které schválilo metodiku pro sesta-
vování návrhu rozpočtu pro příští
rok včetně rozdělení neúčelové do-
tace městským obvodům.

❏ Takže stát určuje, podle ja-
kých pravidel sestavíme rozpočet?

Klíčovou záležitostí pro nás je
schválení státního rozpočtu. Od něj
se odvíjí souhrnný dotační vztah vů-
či Ostravě. Každopádně jsou pro nás
důležité  i jiné ukazatele, jako je od-
had výše inflace, odhad růstu hrubé-
ho domácího produktu a podobně. 

❏ Několikahodinovou diskuzi
vyvolalo hlavně dělení neúčelové
dotace jednotlivým městským ob-
vodům.

Osobně bych rozhodně nekonci-
poval celou metodiku pouze jako o-
tázku dělení této dotace. Uvědomte
si, že tvoří z celého objemu rozpočtu
jen asi  sedm až osm procent. O roz-
dělování zbývajících 92 procentech
na mimořádném zastupitelstvu ne-

padla ani zmínka, diskuze se nako-
nec zkoncentrovala jen na tento pro-
blém.   

❏ Předloženo bylo celkem pět
variant. Při prvním letmém pohle-
du se vůbec nelišily.

Naopak, lišily se kritérii. Vždy se
ale vycházelo ze základu, který pla-
til pro letošní rok a kdy bylo pro ob-
vody k rozdělení určeno 316, 2 mili-
onu korun a rezerva ve výši 20,7 mi-
lionu korun. Pro příští rok jsme se
tedy opírali o součet těchto dvou
částek a pětiprocentní navýšení.
Základem pro rozdělení neúčelové
dotace je finanční objem ve výši 353
milionů korun. 

❏ A zastupitelstvo navíc schvá-
lilo dalších 25 milionů korun.
Komu budou přiděleny?

Možná bych měl nejdříve říct, že
dvě varianty - finančního výboru
a rady města - byly svým způsobem
antagonistické. Jedna se odvolávala
na  zdůraznění kritéria počtu obyva-
tel, druhá na rozlohu městských ob-
vodů. Rada města upozornila, že při
schválení varianty finančního výbo-
ru  by se 14 městských obvodů rá-
zem dostalo do nepříjemné situace.
Jejich neúčelová dotace  by byla
o 13-26 procent nižší než letos.
Obava z případných komplikací ve
financování byla velmi aktuální a na
místě stejně jako nespokojenost vel-
kých obvodů. Výsledkem jednání
proto bylo přidání oněch 25 milionů
korun, které budou rozděleny podle
počtu obyvatel mezi Porubu,
Ostravu-Jih a Moravskou Ostravu
a Přívoz.

❏ Schvalování návrhu rozpočtu
pro rok 2002 je za dveřmi, dá se
už dnes říci, kolik korun proteče
městskou pokladnou v příštím ro-
ce?

Ještě nemáme definitivní čísla.
Víme však, že v oblasti daňových
příjmů budeme vycházet z predikce
nikoli ministerstva financí, ale z na-
šich časových řad, kde budeme oce-

ňovat daňové výnosy minulých let.
Daňové příjmy plánované pro roz-
počet města na rok 2001 činí  3,7
miliardy korun. Domnívám se, že
v příštím roce můžeme počítat s při-
bližně stejným objemem. K dispozi-
ci máme ale více zdrojů, do rozpo-
čtu budeme rozhodně zapojovat vý-
nosy z prodeje akcií. Letos jsme fi-
nalizovali prodeje akcií Seve-
romoravské energetiky, a. s., a Se-
veromoravských plynáren. V průbě-
hu listopadu, pokud všechno dobře
dopadne, završíme také prodej akcií

České spořitelny. Tyto finanční pro-
středky zapojíme pochopitelně do
investičního rozpočtu města, který
by měl představovat zhruba 2,2 mi-
liardy korun. Počítáme také v někte-
rých případech s dotacemi státu
a Evropské unie v rámci programů
PHARE a ISPA.

❏ Investiční výstavbu lze tedy
označit jako klíčovou kapitolu
městského rozpočtu?

Ano, existující nulté verze inves-
tičního rozpočtu již byly projedná-
vány investiční komisí dne 14. listo-
padu tohoto roku, poté budou pro-
jednány finančním výborem a radou
města v rámci celého návrhu rozpo-
čtu města dne 27. 11. 2001.

❏ Znamená to, že jsou už speci-
fikovány konkrétní investiční po-
žadavky?

Rámcovou představu máme, ně-
které investiční akce jsou již dány
přímo usneseními zastupitelstva.
Připomenu alespoň výstavbu  radio-
diagnostického pavilonu Městské
nemocnice Fifejdy, realizaci vodo-
hospodářské infrastruktury a řešení
průmyslových zón.

❏ A otázka na závěr,  bude za-
stupitelstvo schvalovat opět vy-
rovnaný rozpočet?

Rozpočet bude navrhován podle
schválené metodiky, samozřejmě ja-
ko vyrovnaný. (Maj) 
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Základem pro rozdûlení neúãelové dotace jednotliv˘m mûstsk˘m obvodÛm je 353 milionÛ Kã

Rozpoãtové finále vyvrcholí uÏ pfií‰tí mûsíc
❏ Rozhovor

Celkem neúč. Celkem neúč. Index Dotace na Dotace na
dotace rozpočet dotace 2002 2002/2001 1 obyv. 1 obyv.

v Kč v Kč   2001 2002

Moravská Ostrava a Přívoz 44 832 000 50 569 496 1,13 1 017 1 148
Slezská Ostrava 33 610 000 34 726 221 1,03 1 700 1 757
Ostrava-Jih 89 350 000 121 122 934 1,36 757 1 026
Poruba 66 441 000 79 906 825 1,20 875 1 053
Nová Bělá 2 127 000 3 007 145 1,41 1 353 1 913
Vítkovice 9 273 000 10 385 058 1,12 1 214 1 359
Stará Bělá 4 765 000 6 245 262 1,31 1 481 1 941
Pustkovec 1 088 000 1 635 384 1,50 996 1 498
Mariánské Hory a Hulváky 14 267 000 14 671 924 1,03 1 090 1 121
Petřkovice 2 604 000 3 960 500 1,52 920 1 400
Lhotka 1 296 000 1 307 849 1,01 1 296 1 308
Hošťálkovice 2 246 000 2 577 393 1,15 1 490 1 710
Nová Ves 1 320 000 1 742 776 1,32 2 211 2 919
Proskovice 1 314 000 1 476 385 1,12 1 196 1 343
Michálkovice 3 327 000 3 862 380 1,16 1 174 1 363
Radvanice a Bartovice 10 491 000 10 067 252 0,96 1 662 1 595
Krásné Pole 2 545 000 2 884 306 1,13 1 214 1 376
Martinov 2 137 000 1 991 222 0,93 1 953 1 820
Polanka nad Odrou 5 961 000 7 995 615 1,34 1 414 1 897
Hrabová 4 952 000 5 498 587 1,11 1 425 1 582
Svinov 8 078 000 7 982 314 0,99 1 783 1 762
Třebovice 2 471 000 3 325 983 1,35 1 466 1 974
Plesná 1 726 000 1 796 189 1,04 1 578 1 642

Úhrnem 316 221 000 378 739 000 1,20 992 1 188

Srovnání neúčelové dotace 2001/2002

Městský obvod



Minulou zimu neležel v Ostra-
vě na frekventovaných místech
sníh déle než to dovoluje zákon.
Platí, že tzv. rychlostní komuni-
kace musejí být sjízdné nejpozdě-
ji do dvou hodin, silnice  I. stupně
důležitosti do tří hodin, II. stupně
do šesti a silnice III. stupně do 
12 hodin.

Ale ani to motoristy či chodce ne-
zbavuje odpovědnosti řádně se při-
pravit do nepohody. Nic neponechá-
vají náhodě ani ostravští silničáři,
kteří už před měsícem hlásili dů-
kladnou připravenost na první mra-
zy a sněhové vločky.

Zimní údržba bude i letos zajiš-
ťována s větší šetrností k životní-

mu prostředí. Opět bude více vyu-
žíváno technologie zkrápěné soli
s výjimkou úseku silnice 28. října
u vodárny, kde bude použita ka-
menná drť. Samozřejmě také letos
budou pracovníci Ostravských ko-
munikací (OK), a. s., odstraňovat
sníh z vozovek klasickou metodou
pomocí pluhů. 

Pro kvalitní zabezpečení sjízdnos-
ti bezmála dvou stovek kilometrů
státních silnic a asi sto padesáti kilo-
metrů místních komunikací společ-
nost OK v rámci plánu zimní údržby
úzce spolupracuje s Policií České re-
publiky a Dopravním podnikem
Ostrava a rovněž s jednotlivými úřa-
dy městských obvodů. (M)  
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Silniãáfii neponechávají nic náhodû

Od ledna do konce měsíce září by-
lo jen z centra města odtaženo přes
400 automobilů. Od začátku tohoto
měsíce čeká na špatně parkující mo-
toristy vyšší finanční postih. 

Rada města vydala rozhodnutí,
kterým je stanovena maximální cena
za odtažení osobního vozidla a za
služby parkovišť určených k ostraze
těchto aut. 

Řidič tedy dnes zaplatí za nuce-

ný odtah tisíc sto korun. Když
k tomu připočteme ještě pokutu za
nesprávné parkování, přijde do-
pravní prohřešek až na dva tisíce
sto korun, a to bez poplatku za hlí-
dání na odstavném parkovišti.
Cena za každý z prvních čtrnácti
dnů po odtažení auta včetně dne
vydání  činí sto korun. Za každý
další den už motorista zaplatí 
stopadesát korun. (m)

Nesprávné parkování je draÏ‰í

Města Ostrava, Katovice, Ko-
šice a Miskolc pořádají ve spolu-
práci s The Brownfields Center of
Carnegie Mellon University v Pit-
tsburghu a Fakultou stavební
VŠB-TU Ostrava mezinárodní se-
minář na téma revitalizace
brownfields. 

Nad touto akcí, která se uskuteční
ve dnech od 3. do 5. prosince 2001
v hotelu Imperial, převzali záštitu
primátor města Ostravy Čestmír
Vlček, ministr pro místní rozvoj Petr
Lachnit a ministr životního prostředí
Miloš Kužvart. Odborný garant os-
travského setkání náměstek primáto-

ra Vítězslav Kuta připomněl, že se-
minář je organizován za finanční pod-
pory Mezinárodního Visegradského
fondu a nadace Heinz Endowments
z Pittsburghu v rámci projektu Návrat
bývalých průmyslových území do lo-
kálních ekonomik střední a východní
Evropy a že dnes už nikdo nepochy-
buje o smysluplnosti podobných zá-
měrů.  Brownfields jsou nejen atrak-
tivními rozvojovými lokalitami v blíz-
kosti městských center, ale bývají rov-
něž ekonomicky zajímavé pro příchod
investorů do dané lokality, nabízejí
nové pracovní příležitosti i vyšší příj-
my do obecní pokladny. (m)  

Téma: Revitalizace Brownfields

Akciová společnost Ostravské
komunikace (OK) realizovala v za-
stoupení města Ostravy jako inves-
tora v letošním roce opravy čtyř
mostů na místních komunikacích.

Minulý měsíc byla dokončena re-
konstrukce mostu na ulici Výš-
kovické přes údolí  v celkových ná-
kladech 15,1 mil. Kč. „Od  května
do října byly opraveny krajní části
mostu, tedy chodníky, římsy, zá-
bradlí, veřejné osvětlení včetně no-
vé izolace. Zhotovitel této investice
- MAKOS, a.s., provedl rovněž no-
vé odvodnění, sanace a nátěr veške-
rých betonových povrchů mostu,“
řekl Miloš Novák, vedoucí útvaru
silnic a mostů OK, a.s.

Další objekt, který ještě „voní
novotou“ a rovněž prošel výrazný-
mi opravami za více než 9 milionů
korun, je most na ulici Moravské

přes ulici Místeckou. ODS-Do-
pravní stavby Ostrava, a.s., stihly
od května do srpna provést výměnu
nosníků, celoplošné izolace, sana-
ce, ale i nátěr zábradlí tak, aby byl
položen nový kryt vozovky na ram-
pě ve směru do centra a dokončena
úprava křižovatky před mostem.
„Dnes se jezdí po mostě v obou
směrech,“ uvedl M. Novák a upo-
zornil ještě na  dvě rekonstrukce,
jejichž zhotovitelem byly samotné
Ostravské komunikace. Konkrétně
byly provedeny nové nosné kon-
strukce zvyšující zatížitelnost mos-
tů na ul. Na Mlýnoze (0,8 mil. Kč)
a na ul. Motyčkově (0,6 mil. Kč)
přes Starobělský potok. Obě inves-
tiční akce zahrnovaly také izolační
práce, nadbetonování mostních 
opěr i úpravu koryta potoka pod
mostem. (M) 

ââââttttyyyy fifififi iiii   mmmmoooossssttttyyyy   pppprrrroooo‰‰‰‰ llll yyyy   rrrreeeekkkkoooonnnnsssstttt rrrruuuukkkkcccc íííí   

Sdružení pro obnovu a rozvoj sever-
ní Moravy a Slezska pořádá 20. a 21.
listopadu 2001 v hotelu Atom meziná-
rodní konferenci a zároveň už V. roč-
ník odborné výstavy pod názvem
TRANSPORT 2001.

Strategický cíl konference zní:
urychleně vybudovat dopravní trasy
VI. transevropského multimodálního
tranzitního koridoru Gdaňsk-Ostrava-
Vídeň a tím vytvořit předpoklady pro
ekonomický rozvoj této oblasti. Dal-
šími tématy, kterými se budou zabývat
odborníci z celé Evropy, je například
rozvoj a další využití  mošnovského le-
tiště, financování  a dodavatelské zajiš-
tění výstavby dopravní infrastruktury
v trase VI. koridoru, stavba terminálu
a logistického centra v Bohumíně, pro-
dloužení širokorozchodné trati spojují-
cí Evropu s Ruskem a Dálným výcho-
dem do Bohumína, výstavba dálnice
D 47 s pomocí soukromého kapitálu,
dokončení modernizace II. železniční-
ho koridoru mezi Petrovicemi a Břec-
laví na rychlost 160 km/hod. v roce
2004. (M)  

Transport 2001 ZTO je tfietí nejlep‰í
ãeskou firmou 

Zásobování teplem Ostrava
(ZTO), a.s.,  se stala třetí nejúspěš-
nější firmou České republiky v rám-
ci projektu Czech Sektor Award
2000. 

Tento výsledek je mimořádně
cenný také proto, že se do projektu
zapojilo dva tisíce pět českých firem.
Náročné hodnocení provedla Česká
kapitálová informační agentura, a.s.,
ve spolupráci s CRA Rating Agency.
Záštitu nad touto akcí převzala Burza
cenných papírů Praha a Vysoká ško-
la ekonomická Praha. 

Sledována byla zejména celková
úroveň hospodaření každého subjek-
tu a nescházelo ani určité srovnání
velkých firem s malými. Společnost
ZTO je jediným reprezentantem
Ostravy, který dosáhl  k tak vysoké-
mu  ocenění. Mezi teplárenskými fir-
mami je vůbec nejlepší. 

Celkové vítězství si odvezly Se-
veročeské vodovody a kanalizace, na
druhém místě skončila společnost
Aqua Příbram. (m)

Neméně aktuální otázkou souvi-
sející s regulací parkování a odsta-
vování vozidel v Ostravě je nespor-
ně záměr magistrátu omezit stání
nákladních vozidel zejména v obyt-
ných částech Poruby, Martinova,
Svinova a Pustkovce, stejně jako
v sídlištích Ostravy-Jih. 

V těchto lokalitách mnohdy stojí
nákladní auta, kde se dá. Zlepšit cel-
kovou situaci i životní prostředí by
měly nově vznikající zóny zákazu stá-
ní vozidel nad 2,5 tuny ve jmenova-
ných obytných lokalitách. Pochopitel-
ně byla již uskutečněna řada jednání,
na jejichž základě lze využívat násle-
dující plochy:
Poruba

- areál firmy UNION LESING v

ulici Provozní
- areál bývalého JZD na ulici

Klimkovická
- areál firmy SELIKO, v Dubí 

Ostrava-Jih
- areál firmy SEKOS v ulici

Výškovická
- areál firmy DOLPETA v ulici

U výtopny 
- areál firmy MAHOST
- lokalita firmy ROHEL
- případně oblast v ulici

Proskovická
Počítá se s tím, že v příštím roce

bude podobná regulace parkování
nákladních vozidel provedena také
v Mariánských Horách a Vítkovi-
cích. Veškerá potřebná dokumenta-
ce je již zpracována. (M) 

Kde garáÏují nákladní vozidla ?



V letošním roce došlo jak k nove-
lizaci živnostenského zákona, tak
i k účinnosti novely zákona o silnič-
ní dopravě, který ukládá podnika-
telům povinnosti v oblasti provozo-
vání dopravy silniční motorové ná-
kladní i osobní.

„ Ze znění jednotlivých novelizací
zákona o silniční dopravě je zřejmý
základní trend v řešení problematiky
silniční dopravy. Od počátečního sku-
tečně liberálního přístupu k dopravní-
mu trhu, kdy se výrazně zjednodušilo
získání koncese k provozování silnič-
ní dopravy vnitrostátní i mezinárodní,
se podmínky postupně zpřísňují,“ říká
Jiří Vaněk z odboru dopravy magist-
rátu.

Vedoucí živnostenského úřadu
Jarmila Weczerková připomíná, že
pro podnikající v silniční motorové
dopravě vyvstaly v letošním roce
hned dvě důležité povinnosti. „Do 
31. března musel dopravce nejdříve
předložit doklad o finanční způsobi-
losti. Na červen byl stanoven termín
dodání dokladu o odborné způsobi-
losti příslušnému živnostenskému ú-
řadu. Prostě nestačilo, že ho získali na
dopravním úřadě,“ říká Jarmila We-
czerková. Dodává, že ten, kdo má zá-
jem provozovat silniční motorovou
dopravu osobní - vnitrostátní i mezi-
národní bez rozlišení dopravního pro-
středku a rovněž ten, kdo chce podni-
kat v silniční motorové vnitrostátní
i mezinárodní dopravě auty nebo sou-
pravami vozidel s celkovou hmotnos-
tí vyšší 3,5 t, musí bezpodmínečně

prokázat odbornou způsobilost. Do-
pravci, kteří  tuto povinnost před no-
velizací zákona neměli, museli tuto
odbornost prokázat dodatečně, nej-
později však do 30. června tohoto ro-
ku.

Odbornou i finanční způsobilost je
třeba chápat jako stabilizační prvky
silniční dopravy. Vždyť prokázáním
odborné způsobilosti dopravce dekla-
ruje  připravenost k profesionálnímu
provozování koncesované živnosti
a finanční způsobilostí dokládá svou
schopnost finančně pokrýt určitý roz-
sah závazků vůči státu, které mohou
vzniknout z titulu provozování silnič-
ní dopravy. Podle J.Vaňka odbor do-
pravy vydal jen do 20. října tohoto ro-
ku 828 osvědčení o odborné způsobi-
losti a 197 potvrzení finanční způso-
bilosti. Pouze šesti dopravcům fi-
nanční způsobilost nepotvrdil.

Vedoucí živnostenského úřadu při
této příležitosti upozorňuje, že jeho
pracovníci začali již kontrolovat
a zjišťovat, nakolik ostravští dopravci
splnili zákonem stanovené podmínky.
„Pokud je z jakýchkoli důvodů obešli
a neuvedli znění svých koncesních
listin do souladu s právním stavem,
zaniká těmto dopravcům právo pod-
nikat v daném druhu dopravy. Jejich
další činnost je vnímána jako neo-
právněné podnikání. Ztrátou dobré
pověsti se vystavují nejen případným
pokutám, ale i ztrátě práva podnikat
po dobu následujících pěti let,“ vy-
světluje Jarmila Weczerková. Do
konce letošního roku se kontrole ne-
vyhne na území města Ostravy 1 435
podnikajících v nákladní dopravě
a 215 v dopravě osobní. (Maj) 
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❏ Podnikání

Bez odborné a finanãní 
zpÛsobilosti nelze podnikat

Titul Podnikatel roku získaly
Moravskoslezské teplárny

Práce na dokonãení Husova sadu fini‰ují, po Mikulá‰i tudy zaãnou znovu procházet stovky OstravanÛ
Při říjnové procházce centrem města by zřejmě těžko někdo uvěřil, že oprava Přívozské ulice a rozsáhlá rekonstrukce Husova sadu za zhruba 15,5 milionu

korun, která byla zahájena  už 1. června tohoto roku, bude  úspěšně dokončena ještě letos. Opak je ale pravdou a jak nás informovali pracovníci investičního
odboru  městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, novou podobu v závěru října už dostala opět průjezdná ulice Poštovní. Husův sad a Přívozskou ulici
definitivně opustí pracovníci stavebních firem a jejich technika 7. prosince 2001.

Nelze samozřejmě opomenout ani další rekonstrukce ulice Milíčovy, Tyršovy a Zahradní, které sice poněkud ztíží v následujících týdnech průchodnost
a průjezdnost samým centrem města, ale jednoznačně směřují k nezbytné rekonstrukci komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, ale i kanalizace či vodo-
vodního řadu. Nepřehlédnutelná je rovněž jedna z největších investic, a to rekonstrukce ulice 30. dubna v úseku od malého rondelu před Prokešovým náměs-
tím až po křižovatku s ulicí Nádražní. Dodavatelsky tuto akci zajišťuje akciová společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava s tím, že termín dokončení byl sta-
noven na červen příštího roku. Předpokládané náklady činí 18 milionů korun. (m)  

Statutární město Ostrava
vyhlašuje 8. ročník soutěže

DÛm roku 2001
Soutěž je určena pro investory objektů (novostaveb nebo rekonstrukcí)

nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v le-
tech 2000 a 2001.

Titul Dům roku, s nímž je spojeno předání bronzové plakety a finanční
odměny ve výši 200 000 korun, bude udělen skutečně nejlepší a architek-
tonicky nejzdařilejšímu dílu. 

Objekty zkolaudované v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001 může do
soutěže přihlásit pouze jejich investor, a to podáním přihlášky na sekreta-
riát Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy (č. dveří 423)
nejpozději do 31. prosince tohoto roku do 12 hodin. Přihlášku lze rovněž
poslat ve stejném termínu poštou.

Přesnější informace o podmínkách této prestižní soutěže města Ostravy
zájemcům poskytne ing. arch. Petra Poledníková, telefon: 628 22 24.

Akciová společnost Moravskoslezské teplárny zvítězila v VI. ročníku
městské soutěže Podnikatel roku 2000. Generální ředitel nejúspěšnější spo-
lečnosti za loňský rok Francois Habegre se při slavnostním předávání oceně-
ní na Nové radnici nechal slyšet, že se stotisícovou odměnou pro vítěze ne-
počítal, proto ji zdvojnásobí a věnuje na některý ze sociálních projektů měs-
ta. O titul tentokrát ve dvou soutěžních kolech usilovalo celkem 14 firem.
Čestná uznání získaly Teplotechna Ostrava a ODS-Dopravní stavby. (m)

Soutěž firma roku probíhala původně v režii městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz. Ten také uspořádal první dva ročníky soutěže. 
Firma roku 1992 (12 přihlášených) Artforum, sdružení podnikatelů 

AUTOCONT, spol. s r.o.
Vae, spol. s r.o.

Firma roku 1993 (17 přihlášených) Masokombinát Martinov, prodejna
na Zámecké ul., Jelínek - Promarket

Firma roku 1995 (22 přihlášených) Medium soft, s.r.o.
Firma roku 1996 (13 přihlášených) titul nebyl udělen
Firma roku 1997 (26 přihlášených) Institut rozvoje podnikání, 

spol. s r.o.
Firma roku 1998 (19 přihlášených) ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
Firma roku 1999 (18 přihlášených) VAE CONTROLS, s. r.o.
Podnikatel roku 2000 (14 přihlášených) MST, a.s.    
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Setkání s Vitou mÛÏe b˘t pfiíjemné nejen v její fifejdské „setkávárnû“
Čtyři základní kritéria soutěže o titul Ekologická škola, kterou vyhlásilo ostravské ekologické sdružení Vita a která je dotovaná částkou pěti tisíc korun

z Ekologického fondu, splnily jen dvě z patnácti přihlášených škol. „Posuzovali jsme nejen vzdělávání dětí a učitelů v ekologii, ale také konkrétní pomoc pří-
rodě - například ekologizaci provozu, nebo jak to dělají ve vítězné škole v Provaznické ulici. Se svými žáky jezdí pravidelně vysazovat stromky, uklízejí v rám-
ci obvodu a ani školní předmět pozemky neslouží ke striktnímu plnění osnov,“ vysvětlila rozhodnutí poroty Věra Jakubková z Vity. 

Cena prvního ročníku soutěže spolu s certifikátem byla náměstkem ostravského primátora Ivanem Knižátkem  předána vítězné škole při příležitosti krajské
konference věnované ekologické výchově na školách. Konference se zúčastnilo devět desítek učitelů, což je, jak vyzdvihl náměstek primátora na tiskové be-
sedě, oceněním a zúročením práce nadšenců z Vity, kterým se podařilo projekt ekologické výchovy na školách přivést na úroveň nepřehlédnutelnou v rámci
republiky a ceněnou i řadou mezinárodních organizací. „Budu-li parafrázovat, setkání s Vitou v její setkávárně i mimo ni mívá díky jejím nadšencům rozměr
velmi příjemného setkání třetího druhu,“ dodal náměstek primátora I. Knižátko. To, že milou atmosféru během konference vytvářeli kromě lidí i další živé
součásti přírody, dokládají naše fotografie. (š)

Ani Ostrava není ochuzena o atmosféru v˘lovÛ rybníkÛ
Romantická atmosféra výlovů

rybníků se nevyhne ani našemu
městu. Podle vedoucího odboru
ochrany vod a půdy Magistrátu
města Ostravy Pavla Valeriána
se rybářství na Ostravsku dá
rozdělit do dvou skupin.

V té první jsou klasická země-
dělská hospodářství, právnické 
osoby produkující ryby v rybnících
pronajatých od pozemkového fon-
du, například v Polance a ve
Svinově. 

Druhou skupinu tvoří takzvaný
výkon rybářského práva. Podle zá-
kona o rybářství stát přenechává
výkon rybářství Českému rybář-
skému svazu, který pak obhospo-
dařuje rybářské revíry. Je tomu tak
například na Zámeckém rybníku
v Porubě, ale i na tekoucí vodě 
- třeba na řece Ostravici, Odře,
Opavě, Lučině či Porubce. Každý
takový rybářský revír má ve svém
dekretu stanovenu skladbu ryb
a zarybňovací plán, jehož dodržo-
vání je magistrátem kontrolováno.
Pokud vás zajímají přesná čísla
a další odborné informace, také ty
si můžete najít na webových stra-
nách města.

„Ustanovujeme i rybářské hos-
podáře, kteří musejí doložit patřič-
nou kvalifikaci a také v případě ry-
bářů organizujeme zkoušky pro ry-
bářskou stráž,“ říká P. Valerián.

Zajímalo nás, jak náročná je ta-
ková zkouška, zvláště, když po je-
jím složení získá stráž statut veřej-

ného činitele. Po zjištění rozsahu
požadovaných znalostí jsme v du-
chu smekli před absolventy a po-
chopili i to, proč skvělí praktici do-
stávají strach a trému, když se blí-
ží termín jejího konání. Nejen že
musejí bezpečně poznat všechny

možné druhy ryb, ale přísné je po-
suzování znalostí zákona o rybář-
ství, části vodního zákona i občan-
ského zákoníku. Proč je komise tak
nekompromisní? „Jako veřejní či-
nitelé jsou v terénu sami, a když se
dostanou do krizové situace, muse-

jí být dobře připraveni, aby ji do-
kázali řešit. Pokud by někomu způ-
sobili škodu nebo zdravotní újmu,
zodpovídal by za jejich pochybení
také okresní úřad, v našem případě
magistrát,“ vysvětlil vedoucí od-
boru Pavel Valerián. (š)

O osudu šupináčů je už i letos rozhodnuto…



V těchto dnech se žákům posled-
ních ročníků základních škol do-
stala do rukou brožura vydaná
Úřadem práce v Ostravě „Kam po
základní škole“. 

Tato užitečná publikace přináší
nejen přehled o vzdělávací nabídce
ostravských středních škol pro školní
rok 2002-2003, ale obsahuje i řadu
dalších důležitých informací. Do
konce února, kdy je termín pro ode-
vzdání přihlášek k dalšímu studiu,
mohou mladí lidé spolu s rodiči, ka-
marády, učiteli, výchovnými poradci
přemýšlet o tom, čím tedy být.

Mimořádnou váhu nadcházející-
ho rozhodování si možná uvědomili
výchovní poradci ze základních škol
na schůzce koncem října, kde se
s novou brožurou pro volbu povolá-
ní seznámili. Odborníci z Informač-
ního a poradenského střediska pro
volbu a změnu povolání (IPS) Úřa-
du práce v Ostravě v Bieblově ulici
jim totiž kromě jiného řekli zářijová
čísla o situaci na trhu práce ve měs-
tě: Náš úřad evidoval 25 763 ucha-
zečů o zaměstnání a mohl pro ně vy-
bírat z nabídky pouhých 1184 vol-
ných míst. „To je šílené!“, ozvalo se
z řad výchovných poradců. Je sice
překvapením, že tyto údaje, které by
měli poradci samozřejmě sledovat,
byly pro ně nové, ale nelze než sou-
hlasit s tím, že realita, do níž mají u-
dělat první krok patnáctiletí, je, či
spíše může být, záleží právě i na je-
jich volbě, tvrdá. Příznivý vývoj
v říjnu, kdy jsme opět zaznamenali
pokles nezaměstnanosti, a to o 406
uchazečů, na tomto tvrzení nic ne-
mění.

„Budu stavebním 
zámečníkem“

Už tradičně chodí v tuto dobu do
našeho informačního a poradenské-
ho střediska hlavně žáci devátých
tříd. Během jednoho dopoledne se
tam učí, podle jakých kritérií si mají
povolání vybírat, sami si vyhledáva-
jí krok za krokem informace, které
ke svému rozhodování potřebují.
Mnozí se tam potom vracejí ještě
s rodiči.

Ve skupině žáků deváté třídy jed-
né základní školy z Ostravy-Zá-
břehu nešlo přehlédnout chlapce,
který si už povolání vybral: chce být
stavebním zámečníkem. Po úvodní
přednášce jak s informacemi praco-
vat se totiž s vervou pustil do jejich
shromažďování. Když něco nenašel,
znovu a znovu se ptal pracovníků
střediska. Je pravděpodobné, že
s vybranou profesí se v životě ne-
ztratí. A i kdyby zrovna nebyla po-
ptávka po stavebních zámečnících,
bude umět se o sebe postarat.
Chlapec má jednu základní vlast-
nost, se kterou se v životě určitě
„neztratí“: je aktivní.

Musíme vědět, co chceme
Člověk, který chce pracovat, usilu-

je o práci, která se mu líbí, je tím nej-
cennějším, co máme. Právě totiž lidé
(v odborných studiích se označují ja-
ko „lidské zdroje“), jejich kvalita, je
to, s čím můžeme jako kraj v soutěži
s ostatními  regiony uspět nebo pro-
hrát. To je také zásadní myšlenka
z pracovního semináře Lidské zdroje
a konkurenceschopnost kraje, který
uspořádal 18. října v Ostravě Národní
vzdělávací fond. Na jeho zakázku
tým vedený Ivanem Fišerou vypraco-
val Strategii rozvoje lidských zdrojů
v České republice. Ostrava byla pá-
tým krajským městem, v němž Ná-
rodní vzdělávací fond tuto strategii
představil. Její autoři jsou přesvědče-
ni, že management strategie rozvoje
lidských zdrojů je jednou z nejvý-
znamnějších součástí celkového stra-
tegického managementu kraje, proto-
že na něm závisí zaměstnanost v kra-
ji, životní úroveň obyvatel a hospo-
dářská konkurenceschopnost. „Lid-
ský kapitál každého teritoria je 
obecně považován za jednu z jeho
nejvýznamnějších konkurenčních vý-
hod,“ uvádějí. Říkají to nahlas právě
teď, kdy nové kraje začaly fungovat 
a utvářejí si své celkové strategie.

Musíme se tedy rozhodnout, co
v našem kraji chceme, které výroby
a s nimi spojené další činnosti („pod-
nikatelské hrozny“) se zde budou
rozvíjet, abychom byli úspěšní. Od
těchto představ se musí odvíjet pruž-
ný systém vzdělávání mladých lidí,
ale také rekvalifikací dospělých.
Fišera soudí, že naše podnikatelské
hrozny by měly mít za základ strojí-
renství a automobilový průmysl, pro-
tože i zahraničí, a tedy velcí investo-
ři, vnímají, že v těchto činnostech
„jsme dobří“. 

Kromě řady jiných důvodů, proč
usilovně pracovat na strategiích roz-
voje kraje a strategii rozvoje lidských

zdrojů, tedy na tvorbě nových pra-
covních míst a přípravě kvalifikova-
ných lidí, kteří se v nich budou moci
uplatnit, musíme být připraveni na 
efektivní využití finanční pomoci
Evropské unie. I mezi jejími jednotli-
vými členy jsou velké rozdíly v tom,
jakých výsledků dosahují v hospo-
dářství a v úrovni zaměstnanosti, a to
často za stejné peníze. Za vzor by
nám mělo z malých a dříve spíše hos-
podářsky zaostalých zemí sloužit
Irsko. Ještě v roce 1991 mělo míru
nezaměstnanosti 18 %, dnes to je ko-
lem 3,7 %! Míra nezaměstnanosti
v Ostravě je nyní 16,1 %, v kraji je
14,6 %.

Irsko vsadilo na vzdělání 
První příčinou je kvalitní nabídka

pracovní síly. Irsko vsadilo na vzdě-
lanost. Druhým důvodem je důraz na
konkurenceschopnost ve všem, co se
v zemi dělá, třetím jsou opatření
zlepšující daňový systém, čtvrtým
právě rozumné využití strukturálních
a kohezních fondů Evropské unie

(budou dostupné i pro nás), pátým
dohody sociálního partnerství mezi
vládou a odbory i dalšími partnery
a šestou příčinou úspěchu je reforma
veřejného sektoru. Irové přiznávají,
že značnou roli v úspěchu země hrá-
ly zásahy vlády. Agentury financo-
vané vládou aktivně vyhledávaly me-
zinárodní firmy, aby přišly do Irska
a vytvořily tam pracovní místa. U nás
už tak nějakou dobu pracuje zejména
agentura Czechinvest. Nenadělá
ovšem zázraky, dokud nevezmeme
na vědomí, že naší parketou budou
právě obory jako už zmíněné strojí-
renství a dokud si pro něj nepřipraví-
me odborníky na všech stupních
vzdělání od kvalifikovaného dělníka
po inženýra.

Potřebujeme pocit 
úspěchu

Jaroslava Wenigerová, zástupkyně
hejtmana, která má dlouhou praxi ve
školství, hovořila na semináři 18. říj-
na o tom, jak důležité je, aby lidé mě-
li motivaci se do něčeho pustit. „Od
první třídy by děti měly žít s pocitem,
že každý může být v něčem úspěš-
ný,“ řekla a dodala, že k vytvoření ta-
kové atmosféry nevede rychlá cesta.
Ivan Fišera několikrát během své
přednášky nicméně opakoval, že „ne-
ní čas“, co je možné, musíme udělat
hned. Při pohledu do tváří často už
rezignujících lidí, které vídáváme na
úřadu práce, mu nelze než dát za
pravdu. Nejcennější kapitál nám zou-
fale a velmi rychle chátrá a je zlé 
pomyšlení, že stejný osud by mohl
masově hrozit našim nynějším pat-
náctiletým. Budeme si tedy umět, po-
čínaje lidmi ve školách, přes ty na
hejtmanství, po šéfy podniků, říci:
Můžeme být stejně dobří jako
Irové!?

Svatava Baďurová,
Úřad práce v Ostravě
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Nejcennûj‰ím kapitálem jsou lidé, jak dokáÏeme takov˘ kapitál zhodnotit?

Îáci základních ‰kol pfiem˘‰lejí o tom, ãím budou

Každoročně tisíce žáků ostravských základních, speciálních a zvláštních škol
si ve středisku pro volbu a změnu povolání ujasňují, čím být. 

Rozhodovat o své budoucnosti v patnácti letech je obtížné.



Na základě opakujících se dotazů
občanů zpracovalo Centrum tísňo-
vého volání v Ostravě odpovědi na
ty nejčastěji položené. Všechny
samozřejmě úzce souvisely s odvet-
nými operacemi proti celosvětové-
mu terorismu. 

❏ Co vlastně dělá státní správa
a samospráva na úrovni kraje,
okresů, města Ostravy a obcí v té-
to době pro ochranu občanů?

Bezpečnostní rady kraje, města
Ostravy i okresů Moravskoslezské-
ho kraje jsou připraveny v případě
potřeby okamžitě zahájit činnost
a postupovat v souladu s příslušnou
krizovou legislativou. Bezpečnostní
složky provádějí zvýšenou ostrahu
vytipovaných objektů.

Orgány státní správy i samo-
správy v případě potřeby budou
postupovat podle Havarijních plá-
nů, zpracovaných na úrovni okre-
sů, které byly v září 2001 aktuali-
zovány. Jejich součástí jsou (mimo
jiné) i plány varování a vyrozumě-
ní obyvatel, plány ukrytí obyvatel
a plán individuální ochrany obyva-
tel.

❏ Co je to krizový stav?

V tisku se mnohdy nesprávně
používají některé termíny, proto

upřesňujeme, že podle stupně ohro-
žení  se vyhlašují:

- stav nebezpečí (může vyhlásit
přednosta okresního úřadu popř.
hejtman kraje)

- nouzový stav (vyhlašuje vláda)
- stav ohrožení státu (vyhlašuje

parlament na návrh vlády). 
O vyhlášení některého z tzv. kri-

zových stavů budou občané infor-
mováni prostřednictvím sdělovacích
prostředků.

V těchto případech je přijímána
celá řada opatření v souladu s hava-
rijními (popř. krizovými plány), je-
jichž součástí jsou i plány ukrytí 
obyvatel.

❏ Kde jsou kryty, kam se máme
schovat?

Jakékoliv množství úkrytů neo-
chrání občany před nenadálým tero-
ristickým útokem. Je nutno spoléhat
především na bezpečnostní složky
státu (zpravodajské služby, Policie
ČR), že ve spolupráci s obdobnými
organizacemi v jiných zemích včas
odhalí případné záměry teroristů na
našem území. Následná reakce
Bezpečnostní rady státu a bezpeč-
nostních rad krajů a okresů bude od-
povídat sdělené informaci. V případě
potřeby budou svolány krizové štáby.

Po vyhlášení krizového stavu se
uvádějí do stavu pohotovosti tzv.
„stálé úkryty“ - tj. ochranné stavby
trvalého charakteru, které byly pro-
jektovány a postaveny tak, aby po-
skytovaly účinnou ochranu proti ú-
činkům střepin, tlakové vlny, světel-
ného záření a pronikavé radiace. 

Dále jsou k dispozici tzv. „impro-
vizované úkryty“, což jsou podzem-
ní nebo i nadzemní prostory ve stav-
bách, určené k ukrytí obyvatelstva. 

❏ Kolik  krytů je k dispozici,
budeme o nich informováni?

Evidenci stálých úkrytů vede
Hasičský záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje. Údaje o nich jsou
zařazeny v havarijních plánech jed-
notlivých okresů. Evidenci improvi-
zovaných úkrytů vedou městské a o-
becní úřady (v Ostravě pověřené ú-
řady městských částí: Moravská
Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava,
Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba). Tyto
vyjmenované složky mají  povinnost
sdělit občanům včas informace
o možnostech úkrytu. Využívají
k tomu sdělovací prostředky. 

V Moravskoslezském kraji je 995
stálých úkrytů s celkovou kapacitou
ukrytí cca 178 000 obyvatel (Ostra-
va - 442). Opakujeme, že o jejich

rozmístění by byli občané včas pro-
střednictvím sdělovacích prostředků
informováni.

❏ Ochranné  masky - je jich
dost, kde je dostaneme?

V případě vzniku mimořádných
událostí, kdy z technických a časo-
vých důvodů není možné ihned za-
bezpečit výdej prostředků individu-
ální ochrany a ani provést evakuaci
ohrožených osob, jsou nejdříve  ob-
čané vyzváni k použití improvizova-
ných prostředků individuální ochra-
ny (např. navlhčené kapesníky,
roušky, motocyklové, popř. lyžařské
brýle, pláštěnky, gumové rukavice,
holínky apod.).

Výdej prostředků individuální o-
chrany musí být zahájen z rozhod-
nutí příslušných úřadů. V návaznos-
ti na toto rozhodnutí bude zahájen
rozvoz z centrálních skladů do tzv.
výdejních středisek, která budou or-
ganizována ve spolupráci s orgány
jednotlivých obcí, řediteli škol atd.,
u organizací výdej zabezpečuje ve-
dení organizace.

Pro území Moravskoslezského
kraje je v současné době k dispozici
celkem 15 738 dětských ochranných
vaků pro děti do 18 měsíců,  2 506
dětských kazajek, 36 374 dětských

8 Ostravská radnice listopad 2001

Bezpeãnost obyvatelstva je zodpovûdnû stfieÏena

Prioritní aktivitou smûfiující k ochranû obãanÛ pfied nebo pfii mimofiádn˘ch
událostech, krizov˘ch situacích a katastrofách je jeho informování

Vážení spoluobčané, 
uplynuly dva měsíce od událostí, které se odehrály v New Yorku a ve
Washingtonu, událostí, o nichž by nikoho z nás nenapadlo, že se někdy mo-
hou stát realitou. Dramatické okamžiky změnily život lidí nejen v těchto
městech, ale pocit nebezpečí, nejistoty a obav z dalších možných projevů te-
rorismu se rozšířily po celém civilizovaném světě.

Také v Ostravě se častěji opakují některé dotazy, které před 11. zářím
nikoho ani nenapadly. Proto věnujeme této tematice  i dostatečný prostor
v dnešním vydání Ostravské radnice.  

Chci Vás ujistit, že bezpečnostní rada města přijala určitá opatření bez-
prostředně po teroristických útocích na USA. Nadále je v pohotovosti a ve
spojení, její členové jsou  připraveni okamžitě a s plnou odpovědností řešit
situaci v případě hrozícího nebezpečí. Chci Vás však také ubezpečit, že za
celé toto období není a nebyl vyhlášen krizový stav. Podle všech informací,
které máme k dispozici, takové nebezpečí nevzniklo.

O to smutnější je skutečnost, že se mezi námi najdou lidé, kteří zneuží-
vají současné citlivé situace a zvyšují nervozitu rozesíláním dopisů, budí-
cích podezření biologického obsahu či upozorňující na umístění výbušniny
v různých objektech. Ani lidé v budově Radnice města Ostravy nebyli před
těmito jevy uchráněni. Naštěstí žádný z podezřelých dopisů, které speciální
jednotka hasičů zajistila a předala k rozboru, nebyl pozitivní.

Podstatné je, že v případě jakéhokoliv nebezpečí by se obyvatelé včas do-
věděli konkrétní informace o vzniklé situaci a také nezbytné pokyny, jak se
v dané situaci chovat. Tyto údaje Vám budou poskytnuty prostřednictvím
„mluvících“ sirén rozmístěných na části území města nebo prostřednictvím
rozhlasu a televize, které mají povinnost v krizové situaci vysílat zprávy
krizového štábu. 

Věřím, že veškeré dostupné a zveřejňované informace pomohou zmírnit
pocit nebezpečí či nejistoty a zároveň nám všem přeji, abychom opatření
určená pro případ krizové situace nemuseli  nikdy použít.

Čestmír Vlček
primátor města Ostravy



Je třeba se obávat vypuknutí 
epidemie na území našeho města?

Záleží na tom, jakou epidemii má-
te na mysli. Chci zdůraznit, že nikdy

nelze říci, že jsme připraveni na te-
roristickou akci. Na druhé straně je
hygienická služba v Ostravě vyba-
vena na evropské úrovni k diagnos-
tikování mikrobiálních a parazitolo-
gických nemocí.

V rámci organizace práce jsme 
učinili veškerá opatření, abychom
zabránili šíření možných epidemií. 

Chtěl bych však připomenout, že
míra aktuálnosti šíření infekce je
v zimních měsících daleko větší
u chřipkových onemocnění, než ší-
ření exotických  infekcí, o kterých se
hovoří. Proto by občané neměli
v předvánočním shonu zapomenout
na vhodnou prevenci chřipky, ať už
úpravou životosprávy nebo očková-
ním. Tuto hrozbu považuji za mno-
hem reálnější.

Jak se v činnosti CTV odrazil tero-
ristický útok v USA?

Samozřejmě, že se zmíněné události
dotkly i činnosti Centra tísňového volá-
ní Ostrava, potažmo krizového mana-
gementu města Ostravy, pro který CTV
vytváří informační a pracovní zázemí
a servis. Vedle zvládání běžné každo-
denní práce, tj. příjmu tísňových volání,
byla řešena celá řada úkolů spojených
právě s reakcí krizových štábů na všech
úrovních státní správy i samosprávy.
V míře, dříve nebývalé, se rovněž se-

tkáváme se žádostmi o informace od
občanů i médií. Velkou zátěží nejen pro
CTV, ale pro celý IZS města Ostravy,
představují opatření spojená s podezře-
lými předměty a zásilkami, se vším, co
by mohlo souviset zejména s obavou
před nakažením ANTRAXEM.

K 15. listopadu 2001 to na území
kraje představuje celkem 121 zásilek,
popřípadě podezřelých předmětů.
Z toho jen na území samotného města
Ostravy je to celkem 39 zásilek. Po
každém oznámení je nastartován stan-
dardní postup složek Integrovaného
záchranného systému. Jinými slovy -
nic nesmíme podcenit. Na druhou stra-
nu musím znovu zdůraznit, že nemá-
me signály o tom, že by občanům
města Ostravy v této souvislosti přímo
něco hrozilo. Není potřeba přeceňovat
některé skutečnosti a vyvolávat pani-
ku. Pokud však opravdu občané zare-
gistrují něco, co je z jejich pohledu
velmi neobvyklé, tak v žádném přípa-
dě nedoporučuji zásilku otevírat! Po-
kud je již otevřeno, tak udělat vše pro
to, aby se k ní dostalo co nejméně osob
a zavolat na tísňovou linku 150, 155,
156 nebo 158.

Co znamenalo nebezpečí teroris-
tických útoků pro práci bezpečnost-
ní rady města a vašeho odboru?

Odbor obrany pro potřeby vedení
města stále monitoruje ve spolupráci se
složkami integrovaného záchranného
systému  dění a situaci v Ostravě.
Protože jsem zároveň tajemníkem bez-
pečnostní rady města, jsem v pravidel-
ném kontaktu s dalšími členy rady.

Bezpečnostní rada už na svém mi-
mořádném zasedání, svolaném podle
pokynu primátora, řešila otázky a úko-
ly související se současnou mezinárod-
ní a vnitrostátní situací. Pro policii byl
upřesněn a schválen seznam objektů
střežených zvýšenou ostrahou. Bez-
pečnostní rada byla seznámena s pře-
hledem objektů skladujících a vyrábě-
jících nebezpečné látky. Byly vytipo-
vány objekty strategicky důležité, kte-
ré by v případě přerušení provozu zá-
sadně narušily chod města, takže vyža-
dují vyšší stupeň ostrahy. Protože se
některé z těchto objektů nacházejí mi-
mo území Ostravy, spolupracujeme
s referáty obrany v okolních okresech.

Ředitel územního odboru Ostrava-
město HZS Vladimír Vlček seznámil
členy bezpečnostní rady se situací na
úseku ochrany obyvatelstva.

Náš odbor rovněž spolupracoval při
zpracování zásad nakládání s došlými
poštovními zásilkami a zásad chování
při mimořádných událostech, které
jsou závazné pro pracovníky statu-
tárního města Ostrava.

ochranných masek pro děti od 3 do 6
let a 7 1246 pro děti od 6 do 15 let,
cca 400 000 masek pro dospělé.      

Masky ovšem v žádném případě
nejsou univerzálním ochranným
prostředkem proti všem typům tero-
ristických útoků, které přicházejí
v úvahu, a jejich použití je závislé
zejména na druhu použitého filtru.

Na každém územním odboru
Hasičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje je k dispozici
seznam specializovaných prodejen,
kde je možno zakoupit některé pro-
středky individuální ochrany. (V sou-
časné době nejmodernějším typem o-
chranné masky je výrobek Gumáren
Zubří - maska CM-5D.)

❏ Jak budeme varováni popř.
vyrozuměni o blížícím se nebezpečí
a kdo nám poskytne informace?

Pro varování a vyrozumění popř.
k předání potřebných informací bu-
dou využity všechny hromadné sdě-
lovací prostředky, zejména rozhlas
a televize, které mají ze zákona po-
vinnost na vyžádání státních a samo-
správných orgánů zařadit tyto infor-
mace do svého vysílání.

Na území Moravskoslezského
kraje je v současné době funkční
automatizovaný systém varování
a vyrozumění (sirény). Celkem je
na území kraje cca 638 sirén. Již
122 sirén z tohoto celkového počtu
umožňuje kromě klasických vý-
stražných signálů zprostředkovat
i mluvené slovo a podat verbální in-
formaci. Stále platí, že po zaslech-
nutí sirény by si  občan měl co nej-
dříve pustit rozhlas, popř. televizi,
prostřednictvím jejichž vysílání ob-
drží potřebné informace. K infor-
mování obyvatel budou využity 
i obecní rozhlasy, popř. dostupná
vozidla, vybavená rozhlasovým za-
řízením. Krizové štáby rovněž zřídí
kontaktní místa pro podávání infor-
mací a zveřejní kontaktní telefonní
linky, na nichž budou 24 hodin den-
ně podávány občanům potřebné in-
formace.

Závěrem znovu zdůrazňujeme, že
uvedená opatření se realizují v pří-
padě vyhlášení „krizového stavu“.
Tento v České republice vyhlášen
nebyl a podle sdělení ministra vnitra
ČR Stanislava Grosse akutní nebez-
pečí ani nehrozí.

Pokyn generálního ředitele Hasič-
ského záchranného sboru České re-
publiky a náměstka ministra vnitra
ze dne 30. října 2001, kterým se sta-
noví zavedení jednoho varovného
signálu na celém území České re-
publiky pro varování obyvatelstva
při hrozbě nebo vzniku mimořádné
události.

Ministerstvo vnitra sděluje, že
dnem  1. listopadu 2001 zavádí na
území České republiky jeden va-
rovný signál  „VŠEOBECNÁ VÝ-
STRAHA“ pro varování obyvatel-
stva při hrozbě nebo vzniku mi-
mořádné události.

Signál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin.
Signál může být vyhlašován třikrát
za sebou ve zhruba tříminutových
intervalech. 

Grafické vyjádření
varovného signálu

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

Po akustickém tónu sirény, při vy-
hlášení varovného signálu „Vše-
obecná výstraha“, bude následovat

tísňová informace z hromadných in-
formačních  prostředků  (republiko-
vá, regionální a místní působnost)
pro vyrozumění  obyvatelstva o hro-
zící nebo vzniklé  mimořádné udá-
losti.

Dnem 1. listopadu 2001 tedy
končí platnost dosavadních varov-
ných signálů:

„KATASTROFA“
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

„NEBEZPEČÍ 
ZÁTOPOVÉ VLNY“

Dosud vyhlašovaný signál „Po-
žární poplach“ zůstává v platnosti 
a slouží ke svolání jednotek požární
ochrany.

Signál je vyhlašován přerušova-
ným tónem sirény  po dobu 1 minu-
ty. Tento není varovným signálem.

Grafické vyjádření signálu
„POŽÁRNÍ POPLACH“

Signál „Požární poplach“ vyhla-
šovaný elektronickou sirénou napo-
dobuje hlas trubky  troubící  tón
„HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“ atd.  po  dobu
jedné minuty. Je jednoznačný a ne-
zaměnitelný s jinými signály.      

Dvojstranu připravily: 
M. Václavková, Š. Honová
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Pfied nebezpeãím varuje od listopadu
pouze jeden signál 

Mgr. Jiří Veselý,
vedoucí odboru obrany

Ing. Petr Berglowiec, ředitel CTV

MUDr. Jaroslav Volf,
ředitel Krajské hygienické stanice

Tón sirény: kolísavý

Délka tónu: 140 vteřin

Název varovného „VŠEOBECNÁ
signálu: VÝSTRAHA“



Odhaduje se, že minimálně tře-
tina dětí se ve své rodině setká
s násilím. Pachatelem jsou rodiče,
přičemž fyzické násilí je způsobo-
váno častěji otci, zatímco matky
děti spíše zanedbávají či psychic-
ky týrají. To nám potvrdila vedou-
cí oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí sociálního odboru Ma-
gistrátu města Ostravy Šárka
Chytilová.

❏ Vytváří město ke zmírnění
tohoto stavu nějaké preventivní
programy? 

Dlouhá léta se touto problemati-
kou zabývají v bývalém kojenec-
kém ústavu, nyní v Dětském do-
mově pro děti do tří let, vedeném
MUDr. Zdeňkem Novotným. Ten
při pomoci týraným a zanedbáva-
ným dětem odvedl kus práce.

V roce 1994 vzniklo v Ostravě
Krizové centrum pro děti a rodinu
v čele s PhDr. Martou Hol-
čákovou. Naše profesní spoluprá-
ce s těmito organizacemi se pro-
hloubila v roce 1996, kdy byla 
radou města přijata koncepce ko-
ordinující činnost státních i nestát-
ních organizací vyvíjejících na 
území města činnost při ochraně
dětí a mládeže. Pokud mám něco
ocenit, pak je to fakt, že v Ostravě
vymizel rezortizmus. Tedy vyvy-
šování zájmů jednoho rezortu nad
druhým. Převažuje snaha spolu-
pracovat a domluvit se v zájmu na-
šich klientů.

❏ V čem spočívá smysl kon-
cepce, o níž se zmiňujete?

Vychází z myšlenky, že pomoc
týranému dítěti musí být komplex-
ní mezioborová, systematická
a hlavně okamžitá! Proto je třeba
pečovat o vzájemnou spolupráci
sociálních pracovníků, dětských
lékařů, psychologů, pedagogů, po-

licie, soudů. Neobejdeme se však
ani bez pomoci veřejnosti. 

Jestliže totiž i v našem městě ži-
jí děti, kterým se zatím pomoci ne-

dostalo, může být příčinou malá
informovanost veřejnosti, nevší-
mavost, neochota zasahovat do
soukromí rodin, v nichž je násilí

pácháno. Někteří odborníci do-
konce upozorňují na skutečnost,
že je ochotna ve větší míře akcep-
tovat násilí v rodině - třeba i tím,
že považuje tělesné tresty za běž-
ný výchovný prostředek.

❏ Co si slibujete od pondělní-
ho setkání s občany v Divadle
loutek?

Byli bychom rádi, kdyby se nám
podařilo oslovit a informovat os-
travskou veřejnost. Chceme obča-
ny seznámit s možnostmi, které
jim nabízejí sociální služby zajiš-
ťované městem i další organizace,
které s námi spolupracují. Po před-
stavení, které zdarma připravili
loutkoherci, se mohou účastníci
ptát přítomných odborníků, také
na řešení konkrétních případů,
s nimiž se setkali ve svém okolí.
Přítomní sociální pracovníci, léka-
ři a psychologové jim však rádi
zodpovědí také dotazy týkající se
nějakým způsobem rodinných sta-
rostí tazatelů.

Nechci, aby to vyznělo jako sa-
mochvála, ale sociální pracovníci
mohli s podporou města vybudo-
vat síť špičkových zařízení, jejichž
služby na sebe vzájemně navazují,
takže nikdo nemusí zůstat se svým
problémem bezradný a sám. 

Setkání s občany pro nás bude
i určitým průzkumem, do jaké mí-
ry ostravská veřejnost vnímá aktu-
álnost této problematiky, s čím po-
třebuje pomoci, co ji tíží a o co by-
chom měli své služby rozšířit.

Pokud bych ovšem měla být
zcela konkrétní, hlavním cílem se-
tkání veřejnosti v Divadle loutek
19. listopadu je prevence. Musíme
mít všichni na paměti, že dítě, kte-
ré dnes strádá násilím, ať už fyzic-
kým nebo psychickým, se jednou
také stane rodičem… (š)
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Co zjistilo krizové centrum? Otec prohrál dûti v kartách
„Z našich zkušeností vyplývá, že

v Ostravě stoupá počet případů psychic-
kého násilí, kdy rodiče používají dítě ja-
ko zbraň při rozvodovém řízení,“ říká
vedoucí Krizového centra pro děti a ro-
dinu, jež je součástí Centra sociálních
služeb MMO, M. Holčáková. Krizové
centrum zajišťuje okamžitou pomoc
všem, kteří se ocitli v nelehké životní si-
tuaci. Mimo jiné pomáhá rodičům při
řešení výchovných problémů, které
souvisejí s péčí o dítě, poskytuje nebo

zprostředkovává rodičům odborné po-
radenství při výchově a vzdělávání dětí.
Velmi významné jsou i služby psycho-
terapeutické a právní poradna, zvláště
proto, že jsou bezplatné.

Dodává, že v průběhu loňského roku
poskytli 1 850 odborných konzultací,
v jejich péči bylo 212 rodin. Zároveň je
kontaktovalo 712 nových a třicet 
anonymních klientů. Telefonicky  radili
třem stovkách lidí, kteří se náhle ocitli
v krizové situaci. (š)

Rok 1997 1998 1999 2000 10/2001

Tělesné a psychické týrání 74 70 62 77 44
Sexuální zneužívání 5 18 17 16 4
Celkem 79 88 79 93 

Pomozte dûtem v nouzi
Náměstek primátora Zbyněk Pražák zve 19. listopadu v 16 hodin do os-

travského Divadla loutek všechny občany, dospělé, děti rodiče i prarodi-
če, jimž není lhostejný osud dětí v nouzi. Divadelní představení je bez-
platné, účastníci mohou s sebou přinést plyšovou hračku jako projev pod-
pory dětem strádajícím týráním a zanedbáváním. Hračky budou předány
do některého sociálního zařízení ve městě. V této souvislosti je třeba už
nyní poděkovat odborářům z Nové huti, kteří při této příležitosti věnují
hračky v hodnotě 5 000 Kč dětem z Domu na půl cesty, provozovaného
Centrem sociálních služeb Magistrátu města Ostravy.

Je tfieba informovat vefiejnost a zbavit se lhostejnosti
Mezinárodní organizace vyhlásily 19. listopad Dnem proti násilí na dûtech 

Statistický přehled případů týrání a zneužívání dětí 
řešených Krizovým centrem pro děti a rodinu

Dětský domov pro děti do tří let je
zdravotnickým lůžkovým zařízením
přijímajícím děti, o něž se jejich rodiče
neumějí či nechtějí starat. Vzhledem
k tomu, že zařízení leží na území města
Ostravy a je financováno z devadesáti
procent z městského rozpočtu, týká se
také jedna z diplomových prací student-
ky MU v Brně aspektů problematiky
syndromu CAN (týraného, zneužívané-
ho a zanedbávaného dítěte) z pohledu
etnické příslušnosti ostravského dítěte.
Výsledkem této diplomové práce by
mohla být i průběžně obnovovaná mapa
města, která by barevným odlišením
znázorňovala ty městské části, kde k ná-
silí na dětech dochází nejčastěji. Právě
na tyto oblasti by se mohli více zaměřit
sociální pracovníci při své preventivní
práci v terénu. 

Z dosavadních výsledků bádání za-

tím vyplývají některá pozoruhodná zjiš-
tění. Tak například od roku 1993 do po-
loviny října bylo do zařízení přijato 985
dívek a chlapců z Ostravy. 560 dětí po-
cházelo z majoritní společnosti, 4 děti
byly jiného etnika, 72 dětí ze smíšených
rodin a 17 dětí pocházelo z rodin viet-
namských. U 87 z nich byla stanovena
diagnóza týrané, zneužívané zanedbá-
vané dítě.

Do statistického výčtu byly zahrnuty
pouze enormně zanedbávané děti. Pří-
kladem by mohly být například dvě dě-
ti, jež matka nechávala celý den na zá-
praží, takže po přijetí do ústavu nedoká-
zaly přijímat potravu jinak, než jako
pejsek z misky! Jindy se jednalo o dlou-
hodobě opuštěné děti, vyhladovělé, se
zanedbanou lékařskou péčí, trpících ná-
silím otce alkoholika, anebo případ, kdy
otec prohrál rodinu v kartách. (š)

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Šárka Chytilová se spolu
s pracovnicí ostravského Bílého kruhu bezpečí pravidelně setkává s žáky de-
vátých ročníků základních škol na besedách o domácím násilí. Jak sama při-
znává, zájem a tak vyhraněné názory na násilí v rodině od chlapců a děvčat
ani nečekala. Děti se velmi zajímají o možnosti řešení, ptají se, třeba i na to,
zda jsou vinni rozvodem svých rodičů, zajímá je, kde hledat pomoc. Také pro-
to dostávají všichni brožuru, která obsahuje seznam organizací státních i ne-
státních zařízení, kde mohou získat v případě násilí či dokonce sexuálního
zneužívání azyl, radu a odbornou pomoc.



Příbuzní, kteří dlouhodobě pečují
o seniora, případně zdravotně posti-
ženého, jistě uvítají možnost, že si
v Ostravě mohou vybrat hned z ně-
kolika denních center, či jak se jim ji-
nak říká – „školek pro seniory“.

První zařízení zřídil Úřad městského
obvodu Slezská Ostrava. Je otevřeno od
osmi do patnácti hodin. Jak nám potvr-
dila vedoucí pečovatelské služby Mi-
lena Šrámková, pro seniory z obvodu
Slezské Ostravy je zajištěna i doprava.
Zájemci z okolních městských obvodů
si musejí dopravu zajistit sami. Bližší

informace lze získat na telefonním čísle
624 30 18.

Další domovinka existuje při nově
vybudovaném Domě s pečovatelskou
službou v ulici I. Sekaniny v Ostravě-
Porubě. Podle sociální pracovnice
Taťány Kaňkové je v Ostravě mnoho
rodin, pro něž by služby nabízené do-
movinkou mohly být řešením, jak zajis-
tit dokonalou péči o seniora v době, kdy
jsou jeho blízcí v zaměstnání. „Klien-
tům v denním pobytu zajišťujeme nejen
stravování, zdravotní péči, ale i rehabi-
litaci a možnost navázání nových spole-
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·kolky nejsou jen pro dûti!

Koncem října se v ostravském
hotelu Harmony uskutečnila mezi-
národní konference pěti českých
a dvou vysokých škol působících
v blízkosti česko-polské hranice.
Organizátorem konference byla
Přírodovědecká fakulta Ostravské
univerzity ve spolupráci s Ekono-
mickou fakultou VŠB-TU a Slez-
skou univerzitou v Katovicích.

Předmětem jednání bylo zapojení
vysokých škol České republiky
a Polska do „přeshraniční“ spolu-
práce v regionech, jimiž prochází
česko-polská hranice. Jednání se
zúčastnili zástupci ministerstva pro
místní rozvoj, státní správy a samo-
správy, konzulátů, euroregionu
a zástupci čtyř slovenských vyso-
kých škol.

Konference vytvořila podmínky
pro vzájemné poznání a předání infor-

mací o realizaci profesní přípravy
specialistů pro Evropskou unii, ev-
ropskou integraci a o euroregionální
spolupráci - celkem se jedná o čtrnáct
studijních programů. Zájem přítom-
ných odborníků vyvolaly také infor-
mace o euroregionálním zaměření ně-
kterých výzkumných aktivit, o přes-
hraniční česko-polské vysokoškolské
spolupráci i publikačních aktivitách
vysokých škol.

Slovenští účastníci přednesli ná-
vrh uspořádat obdobnou konferenci,
zaměřenou tentokrát na vzájemnou
spolupráci vysokých škol České
a Slovenské republiky. Ta by se mo-
hla uskutečnit v roce 2002. O rok
později počítají pořadatelé z vyso-
kých škol s konáním konference
všech euroregionů působících na ří-
zení ČR se zainteresovanými fakul-
tami vysokých škol. (ar)

Vûdci domlouvají spolupráci

Dokáží být neziskové organizace
pomyslným mostem mezi občany
a veřejnou správou, ale i mostem me-
zi obdobnými uskupeními v soused-
ních státech?

Na tuto otázku by mohla přinést od-
pověď konference s názvem Třetí sek-
tor na pomezí, kterou 22. a 23. listopa-
du pořádá v rámci programu CBC
PHARE Moravskoslezské centrum pro
komunitní práci v Ostravě. „Účastníky
jednání budou zástupci nestátních a ne-
ziskových organizace z Polska a České
republiky. Budou jednat o postavení
třetího sektoru v příhraničních oblas-
tech, o legislativě jednotlivých států,

ale i o možnostech spolupráce  a pří-
pravě společných projektů,“ řekla ve-
doucí centra pro komunitní práci Dana
Diváková. Podle ní nezůstane jen u je-
diné mezinárodní konference. Oborová
setkání nestátních a neziskových orga-
nizací z Polska a z naší republiky budou
probíhat od prosince do dubna příštího
roku s cílem propojit činnost stejně o-
borově zaměřených skupin. Jak uvedla
D. Diváková, počítá se i s vytvořením
přeshraniční sítě nevládních nezisko-
vých organizací, která bude sloužit
k výměně informací, stane se zdrojem
dalších mezinárodních projektů i záze-
mím pro profesní vzdělávání. (š)

Tfietí sektor na pomezí

Internet 2001
v Ostravû

Podobně jako v loňském roce
vrcholí v současné době přípravy
odborné konference tematicky za-
měřené na informační a telekomu-
nikační technologie, která si za cíl
klade zejména propagaci moder-
ních komunikačních  služeb a po-
chopitelně zpracování informací.
Zástupci organizující  společnosti
Energo-Steel  spolu s dalšími od-
borníky tvrdí, že právě na
Ostravsku lze do budoucna počítat
díky výrazné vlně restrukturaliza-
ce, změn vlastnictví a zavádění no-
vých zahraničních technologií  s ži-
vnou půdou pro moderní komuni-
kační technologie. Mnohé již na-
značilo loňské setkání.

Odborná konference Ostrava
Internet 2001 se uskuteční 6. pro-
since tohoto roku v hotelu Impe-
rial. Generálními partnery jsou
statutární město Ostrava, Český
Telecom a VŠB-TU Ostrava, Fa-
kulta elektrotechniky a informati-
ky. (m)

Inspirováni televizními Hrami bez hranic se rozhodli rodiče postižených dě-
tí, ostravští členové Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, uspořádat
obdobné klání pro 6 družstev z Moravskoslezského kraje a francouzské
Bretaně. Dobrý nápad samozřejmě potřeboval dotažení do posledního detai-
lu, a to organizátoři dokázali. Vyráběli kulisy, nezbytné soutěžní pomůcky 
a ušili stovku kostýmů. Jak potvrdili účastníci říjnové soutěže, jejich námaha
se mnohonásobně zúročila v překrásné atmosféře, která v průběhu samotných
her zavládla. Foto: archiv

čenských a přátelských vazeb, které se-
niorům neobyčejně svědčí. Už se nám
dokonce stalo, že se jedné z našich kli-
entek u nás tak líbí, že nechce odpoled-
ne domů,“ dodala T. Kaňková s úsmě-
vem. Podle ní jde sociálním pracovní-
kům o to, aby se Dům s pečovatelskou
službou stal v budoucnu místem setká-
vání všech generací. Také proto zde po-
řádají pro své klienty i obyvatele sídliš-
tě besedy, módní přehlídky, výstavy
i jazykové kurzy. Podrobnosti o progra-
mu i nabízených službách je možné zji-
stit na čísle telefonu 694 43 02.

Třetí z možností je Domovinka pro
staré a zdravotně postižené Diakonie
ČCE, v Syllabově ulici v Ostravě-
Vítkovicích. Také zde mají senioři za-
jištěnu dopravu, stravování, celodenní
péči i rehabilitaci. Domovinka ve
Vítkovicích však není řešením pouze
pro příbuzné starších spoluobčanů.
Nezanedbatelnou pomocí může být také
pro rodiče a blízké mentálně postiže-
ných osob, protože v domovince zajiš-
ťují komplexní celodenní péči pro posti-
žené ve věku od 26 let. Další informace
lze získat na čísle 35 39 63.  (š)

Ilustrační foto



Zastupitelstvo udělilo 26. září
Cenu města Ostravy PhDr. Ivu
Stolaříkovi, CSc. Hudebnímu věd-
ci a pedagogovi. Zdůvodnění bylo
velmi stručné: PhDr. Ivo Stolařík
(1923) je mimořádnou osobností
kulturního života Ostravy a regio-
nu, zvláště pak jeho přínos v ob-
lasti hudební teorie  a hudebního
provozu je neopominutelný…

Byť máme k dispozici životopis
a přehled díla ostravského rodáka
dr. Stolaříka, je velmi obtížné před-
stavit člověka, s plachým úsměvem
a laskavýma očima, jehož neobyčej-
nou  skromnost a znalosti snad nej-
lépe vystihuje španělské přísloví
o mělkém potoku, který je slyšet do
daleka, zatímco hluboké řeky ply-
nou tiše. 

Byť má plné právo být pyšný na
plody své celoživotní práce, je k so-
bě neobyčejně přísný. Svou invenci
a elán, široký záběr uměleckých
i vědeckých zájmů považuje spíš za
slabost nesoustředěnosti, která ho
odváděla od důkladné systematické

Také statutární město Ostrava finančně podpořilo konání v pořadí už druhé-
ho ročníku festivalu lidových tradic a umění s názvem Folklorní odkazy 2001,
kterého se zúčastnilo dvanáct souborů s třemi sty padesáti účinkujícími.
Diváci a posluchači mohli během čtyř dnů posoudit umění dětských i dospě-
lých tanečníků z Polska, Slovenska, Lotyšska i z České republiky.

o setkání s myšlenkami hluboce lid-
ského, a tedy nezapomenutelného,
pedagoga.

Držitel Ceny města Ostravy Ivo
Stolařík pracoval v Českosloven-
ském rozhlase jako redaktor, hlasa-
tel, režisér. Byl vědeckým pracovní-
kem Slezského ústavu ČSAV
v Opavě i vědeckým pracovníkem
ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Působil
ve funkci ředitele a dramaturga
Janáčkovy filharmonie. Kus práce
pro milovníky hudby odvedl při
svém působení v pražském hudeb-
ním vydavatelství Supraphon. Byl
pedagogem na katedře hudební vý-
chovy Ostravské univerzity. Nyní
by se už mohl radovat ze zaslouže-
ného odpočinku, kdyby ovšem tak
činorodý člověk pouze odpočívat
dokázal. Setkat se s ním můžete na
koncertech, premiérových předsta-
veních, folklorních festivalech a ne-
bo jen prostřednictvím článků
a publikací věnovaných jeho celoži-
votní lásce - hudbě. (š)
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Dík skromnému ãlovûku a v˘znamnému umûlci
Primátor â. Vlãek pfiedal Cenu mûsta Ostravy hudebnímu vûdci a pedagogovi I. Stolafiíkovi

Mladí klavíristé soutûÏili

práce na jednom tématu. Z pohledu
laiků ctících vitalitu, schopnost na-
dchnout se a touhu poznávat, nezbý-
vá než ctít tuto slabost pana
Stolaříka. Bez ní by nevznikl dětský
pěvecký sbor, nebyla by zmapována

historie ostravské opery na počátku
20. století, zapomenuty by zůstaly
mnohé překrásné lidové písně.
A pokud by se věnoval jen a pouze
muzikologii, řada studentů Ostrav-
ské univerzity by zůstala ochuzena

Tomáš Hodan z Janáčkovy konzer-
vatoře v Ostravě dokázal získat třetí
místo v kategorii do 17 let na v pořa-
dí druhém ročníku Mezinárodní kla-
vírní soutěže Pro Bohemia, která kon-
cem října vyvrcholila v Ostravě.

Jak uvedla ředitelka soutěže Hana
Kundrátová, již předchozí ročník sou-
těže, pořádaný uměleckou agenturou
RUBICO, dosáhl velmi vysoké úrov-
ně, takže pořadatelé očekávali velký
zájem soutěžících i odborné veřejnos-
ti. Předpoklad pořadatelů z hostitelské
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě se
potvrdil v plné míře. Letos soutěžily

v Ostravě ve třech kategoriích na čty-
ři desítky klavírních talentů z České
republiky i ze Slovenska, přičemž si
interpreti mohli zvolit skladby klasiků
i současných autorů. Předsedou poro-
ty, kterou tvořili renomovaní čeští u-
mělci a pedagogové univerzit i akade-
mií ČR, byl porubský rodák prof. Ilja
Hurník, významný skladatel, klavíris-
ta i pedagog.

Mladé hudební talenty letos podpo-
řily firmy Edition Bärenreiter, Bohe-
mia-Piano a Nadace ČHF, Nadace
Leoše Janáčka a Nadace Bohuslava
Martinů. (r)

Až do počátku ledna si obdivo-
vatelé a znalci výtvarného umění
mohou prohlédnout obrazy, které
v Galerii Na chodbě při Základní
škole v Gajdošově ulici vystavuje
Eva Urbánková-Schüttpelz. Tvář-
nosti proměn, jak svá díla nazvala
autorka, jsou k vidění od ponděl-
ka do pátku v době od osmi do de-
vatenácti hodin.

❏ V průmyslové hale bývalé
kompresorovny Hornického muzea
OKD v Ostravě-Petřkovicích vy-
stoupí v pátek 23. listopadu v 19 ho-
din nejznámější moravská cimbálo-
vá muzika Hradišťan s primášem
Jiřím Pavlicou. Pokud si nechcete
nechat ujít příjemný hudební záži-
tek, zajistěte si vstupenky, které jsou
k mání v Městském informačním
centru v Nádražní ulici a v Hor-
nickém muzeu.

❏ Izraelská dirigentka Talia
Ilan se představí ostravskému
publiku 22. listopadu v Domě kul-
tury Vítkovice na 1. koncertu cyk-
lu Jeunesses Musicales, na který
zvou umělci Janáčkovy filharmo-
nie Ostrava. Koncert začíná v 18
hodin. Na programu jsou skladby
K. Rosenbauma, S. Prokofjeva, 
H. Wieniawskeho a L. V. Beetho-
vena.

❏ Pracovníci Domu kultury NH
připravili pro kultury chtivé Ostra-
vany také na listopad několik velmi
lákavých pořadů. Obdivovatelky
Tomáše Hanáka si jistě nenechají u-
jít 28. listopadu představení Divadla
SKLEP, které přiváží nové scénky,

skopičiny s ironií a inteligentním
humorem. Ples kouzelníků aneb
Silvestr v předstihu zase slibuje 24.
listopadu hudbu, tanec, zábavu,
včetně slavnostního přípitku. Blížící
se atmosféru vánočních svátků při-
pomíná také několik perliček z při-
pravovaného prosincového progra-
mu. Zaručeným lákadlem jistě bude
Pavel Šporcl, Spirituál kvintet, stej-
ně jako vánoční koncert Evy
Urbanové.

Dechovka 
neznamená historii

Desátému ročníku Mezinárodní
soutěže velkých dechových orchest-
rů Ostrava 2001 v Domě kultury
Vítkovice svým vystoupením jedno-
značně kraloval letošní vítěz -
Dechový orchestr brněnské konzer-
vatoře vedený dirigentem Evženem
Zámečníkem. 

Přestože mezinárodní porota slo-
žená z významných skladatelů a di-
rigentů velmi přísně hodnotila výko-
ny všech soutěžních těles i jednotli-
vých sólistů, vyznavači klasické
hudby v provedení dechových or-
chestrů mohli být spokojeni.

Výkony všech jedenácti hudeb-
ních těles z Rakouska, Slovinska
a České republiky na soutěži, nad
kterou převzal záštitu primátor měs-
ta Ostravy Čestmír Vlček, dokázaly,
že koncertní dechová hudba se svou
stoupající úrovní  rozhodně historii
nepatří. (š)

❏ Zpráviãky
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❏ pojmenování Martinov je
pravděpodobně odvozeno od lo-
kátora vsi Martina?   

❏ podle karolinského katast-
ru z roku 1722 tu hospodařilo 12
sedláků, 8 zahradníků, 4 domká-
ři a jeden krčmář?

❏ panská krčma vyčepovala
ročně 24 achtlí piva a 2 vědra
kořalky?

❏ první martinovská školní
matrika žáků je dochována z ro-
ku 1865?

❏ hasičská zbrojnice byla po-
stavena v roce 1896?

❏ v roce 1919 bylo ustaveno
Obecně prospěšné stavební a by-
tové družstvo Svoboda, aby mo-
hla být zahájena výstavba rodin-
ných domků místních obyvatel?

❏ nejvyššího počtu obyvatel
dosáhl Martinov v roce 1930,
kdy zde žilo 840 osob? 

❏ v roce 1931 byla postavena
na místě původní dřevěné zvoni-
ce nová se sochou sv. Jana
Nepomuckého?

❏ dne 10. 10. 1938 byl Marti-
nov na základě mnichovské
smlouvy připojen k německému
státu  jako součást Sudetské žu-
py?

❏ k městu Ostrava byl připo-
jen 1. července 1961?

Martinov

Kaple postavená v roce 1931

Martinov (dnes ulice Martinovská) v roce 1945

Martinov měl ve všech svých
obecních pečetidlech jako sym-
bol sv. Martina, dělícího se
o plášť s žebrákem. Pro znak
městského obvodu byl použit
původní pečetní obraz, který
zachycuje sv. Martina ve zlaté
římské zbroji s červeným cho-
cholem na hlavě, sedícího na
stříbrném koni v poskoku. Sv.
Martin rozsekává stříbrným
mečem svůj červený plášť.
Modrá barva štítu naznačuje
příslušnost Martinova k městu
Ostrava. 

Tento znak můžeme zároveň
označit za tzv. mluvící znamení
Martin - Martinov.

❏ Víte, Ïe

obce poslední. V roce 1815 se pro
změnu stal „pánem“ Martinova opav-
ský advokát Piatek, švagr tehdejšího
majitele panství Josefa Czaderského.
V roce 1843 ves koupil Jindřich hrabě
z Demplína, který vlastnil i nedaleké
Třebovice.

Co však Martinov za dobu svého tr-
vání neměnil, to byl jeho zemědělský
charakter. Nevytvářel dokonce žádné
významnější zázemí  pro dělníky
a horníky, kteří přicházeli na
Ostravsko za prací v průběhu 19. a na
počátku 20. století. Podle B. Przy-
bylové zde nedošlo v porovnání s o-
statními obcemi k nikterak dramati-
ckému růstu počtu obyvatel. V roce
1843 se uvádí 432 obyvatel Martinova,
v roce 1910 pak pouhých 740 osob,
což nepředstavuje ani dvojnásobek.

Radikální zásah do charakteru zá-
stavby v podstatě znamenalo až slou-
čení Martinova s Ostravou v roce
1960. V této době bylo také zahájeno
budování jednoho z největších a nej-
modernějších potravinářských  kom-
plexů v bývalém Československu, v je-
hož areálu byl umístěn masokombinát
včetně drůbežářského, pekárenského
i cukrárenského závodu. Nescházela
ani mlékárna.

A škola? Martinovské děti v minu-
losti docházely nejdříve do Plesné.
Stavba vlastní školní budovy, jak lze u-
suzovat  z obecních účtů, byla realizo-
vána kolem roku 1869. V květnu  byl
zaplacen honorář za poslední stavební
výkresy. V následujícím roce pak jsou
v obecních účtech zápisy o vyrovnání
dluhu za vykonané práce na stavbě no-
vé školy.

„Kulturní život v Martinově po roce
1918 představovala především vystou-
pení Sokola, ochotnického kroužku
a DTJ. V roce 1922 si ale občané zača-
li stěžovat, že vedení obce povoluje
příliš mnoho tanečních zábav a posky-
tuje tak příležitost k marnivosti a utrá-
cení peněz. Bylo jich celkem třiadva-
cet. Kronikář však správně upozornil,
že dospělí sice povolovali účast na zá-
bavách  svým dětem, ale hojně a rádi je
navštěvovali také. Stížnost byla nako-
nec vyřešena v prosinci 1922 radikál-

❏ Archiv mûsta Ostravy

ním rozhodnutím obecního výboru
o povolení pouze dvou zábav, a to s o-
hledem na počet dvou místních hostin-
ců s tím, že čistý zisk poplyne do o-
becní pokladny,“ uvádí B. Przybylová.
Obě akce skončily nečekaně deficitem.
Organizátoři zábav zaúčtovali do ná-
kladů všechno možné. A proto už 21.
ledna 1923 bylo rozhodnutí zrušeno
a nahrazeno novým usnesením. V něm
bylo napsáno: …„Převládá dosud mí-
nění, že se nesmí pro obec nic z ochoty
udělati, nýbrž že je povinností každého
občana prováděti podniky, pořádané
ve prospěch obce tak, aby obec z nich
ničeho neměla.“ (M, B)

Jako obvykle Martin opět do
Ostravy na bílém koni 11. listopadu
nepřijel, ale právě tato stará moudrost
nás inspirovala k malému nahlédnutí
do historie městského obvodu, který
nese Martinovo jméno ve svém názvu
a sv. Martin je odjakživa jeho obecním
symbolem. 

Je to samozřejmě Martinov-ves, kte-
rá je v písemných pramenech poprvé
připomínána až v roce 1424. Jak říká
ředitelka archivu Blažena Przybylová,
patrně už ve 14. století byla v držení
pánů z Kravař. Ostatně jako celá řada
jiných vsí na Ostravsku, Martinov vel-
mi často střídal své majitele. Z důvodů
nejrůznějších problémů, ale hlavně fi-
nančních, byl samostatným statkem
nebo součástí některého z panství.

„V roce 1502, kdy ves prodali bratři
Zajíčkové Janovi ze Ščavna, se
Martinov stal součástí klimkovického
panství. Ještě v tomtéž století byl při-
pojen k dobroslavickému panství. To
se stalo někdy kolem roku 1558.
Dobroslavické panství patřilo Štěpáno-
vi z Vrbna, který se po smrti Jana ze
Ščavna oženil s ovdovělou  Johankou
z Bítova a na Klimkovicích. Jenže
v roce 1639 byl Martinov přisouzen
dědicům Baltazare Berneckera. Za
vším byly dluhy dobroslavického pána
Jana Jiřího Cikána,“ uvádí  ředitelka
městského archivu a dodává, že Marti-
nov se opakovaně utápěl v dluzích
i v 18. století. V roce 1778 byla ves pro
velké zadlužení opět prodána, takže se
vrátila zpět do majetku dobroslavické-
ho panství, které měl tehdy v držení
Josef hrabě Wengerský. Ovšem ani ta-
to výměna majitele nebyla v historii



Zhruba sedmnáct procent lidí
v ČR překročilo šedesátku, o dvacet
let později tohoto věku dosáhne už se-
dmadvacet procent občanů. Jak zlep-
šit zdravotní a sociální péči o seniory,
co je možné zdokonalit v jejich reha-
bilitaci, také to byla témata, o nichž
diskutovaly téměř čtyři stovky zdra-
votníků a sociálních pracovníků z celé
České republiky i ze zahraničí na
v pořadí už V. gerontologických
dnech v Ostravě.

„Přestože geriatrie konečně i u nás
získává významné postavení, které to-
muto medicínskému  oboru právem ná-
leží, je jisté, že jen kvalitní zdravotní pé-
če nebude samospásným řešením pro
zlepšení kvality života současných seni-
orů i těch, co do seniorského věku tepr-
ve dozrávají,“ řekl geriatr a člen rady
města Hugo Přibyl.

Důležité je, aby se vzájemně doplňo-
vala zdravotní a sociální péče poskyto-
vaná státem se službami zajišťovanými
nestátními organizacemi a především
s péčí, kterou seniorovi zajistí jeho vlast-
ní rodina. „Dosáhnout tohoto ideálního
stavu je především na Ostravsku obtíž-
né. Přestože magistrát nabízí široké
spektrum možností všestranného zajiště-
ní seniora v domácích podmínkách, má-
me ve městě i několik velmi pěkných

Obyvatelé Poruby bez léků nezů-
stanou. I když vzhledem k probíhají-
cí inventuře bude zavřena lékárna ve
Fakultní nemocnici  s poliklinikou
v Ostravě, náhradní pohotovostní
služba je zajištěna. Ujistil nás o tom
vedoucí odboru zdravotnictví MUDr.
Antonín Staněk, podle jehož vyjádře-
ní si pacienti mohou své léky vy-
zvednout v době od 26. do 30. listo-
padu v lékárně u fakultní nemocnice,
v ulici 17. listopadu č. 641. (š)

domovinek. Počet žádostí o umístění do
domovů důchodců přibývá. Mo-
mentálně eviduje náš sociální odbor přes
pět tisíc žádostí o ústavní péči či penzi-
on,“ uvedl H. Přibyl.

Podle něj nemůžeme za podanými žá-
dostmi vidět jen špatné zdravotní důvo-
dy našich dříve narozených spoluobča-
nů, byť se Ostravsko stejně jako Ústecko
vyznačuje tím, že zde žijí zdravotně
a fyzicky mnohem opotřebovanější lidé
než v jiných regionech. „Umírá se tu dří-
ve  a je zde také mnohem větší nemoc-

nost. Za větším počtem žádostí o ústav-
ní péči však v našem městě vidím snahu
vyřešit rodinné či sousedské spory, mož-
ná snahu zajistit se ve stáří. Hlavně však
ztrátu kořenů a absenci rodinných vazeb
v městských sídlištích i nezájem a ne-
schopnost rodiny postarat se o některého
ze svých stárnoucích členů. Ovšem tyto
důvody v čele s absencí lidskosti a od-
povědnosti nemůže magistrát ani při nej-
větší snaze o rozšíření spektra sociálních
a zdravotních služeb kompenzovat,“ mí-
ní Hugo Přibyl. (š)
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Pocta bezpfiíspûvkov˘m dárcÛm krve
Dalších osmdesát dárců krve obdrželo z rukou tajemnice statutárního měs-

ta Ostrava Aleny Kartouskové zlatou Janského plaketu. Setkání s bezpří-
spěvkovými dárci krve ve slavnostních prostorách ostravské Nové radnice 
pořádá Český červený kříž několikrát ročně. Letos získalo zlatou Janského
plaketu už dvě stě čtyřicet mužů a žen. Těm všem patří kromě naší úcty 
a ocenění v podobě plakety také celoroční bezplatná jízdenka na městskou
hromadnou dopravu. (š)

Pouze zdravotní péãe nestaãí BBBBeeeezzzz   lllléééékkkkÛÛÛÛ
nnnneeeezzzzÛÛÛÛssssttttaaaannnnoooouuuu

Odbor sociálních věcí Ma-
gistrátu města Ostravy upozorňuje
všechny občany, kterým byly při-
znány mimořádné výhody těžce
zdravotně postižených občanů, že
31. prosince letošního roku končí
platnost všech průkazů TP, ZTP
a ZTP/P vydaných před 1. červen-
cem 2000.

Výměnu průkazů zajišťují pra-
covníci odboru sociálních věcí ma-

gistrátu v ulici 30. dubna 3130/-
2d, a to v pondělí a ve středu od 
8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 
17.00 hodin, ve čtvrtek pak do 
16.00 hodin.

K výměně je třeba doložit občan-
ský průkaz, nepoužitou fotografii
o rozměrech 3,5x4,5 cm, odpovída-
jící aktuálnímu vzhledu žadatele
a stávající průkaz TP, ZTP nebo
ZTP/P. Za vydání nového průkazu

uhradí žadatel správní poplatek ve
výši třiceti korun. 

Podle zástupce vedoucí sociální-
ho odboru MMO Oldřicha Eliáše by
však držitelé těchto průkazů rozhod-
ně neměli dobu jejich výměny od-
kládat. Protože z počtu 9 792 evido-
vaných průkazů bylo vyměněno za-
tím jen přibližně 4 400, je možné
v závěru roku očekávat větší nápor
žadatelů, a tím i delší čekací doby.

Sociální pracovníci dále upozor-
ňují všechny držitele zmíněných le-
gitimací, aby se nenechali zmást
větou na rubové straně starých prů-
kazů, která zaručuje jeho neomeze-
nou platnost a ještě jednou připo-
mínají, že bez výměny legitimací
vydaných před 1. 7. 2000 mají tito
těžce zdravotně postižení občané
garantovány výhody pouze do kon-
ce tohoto roku! (š)

Od listopadu má také v Ostravě
své „úřední prostory“ Občanské
sdružení samoživitelů dětí a mládeže.

„Svou kancelář v Českobratrské 
ulici č. 18, ale i právníka nám dala
k dispozici Strana za životní jistoty,“
říká předsedkyně sdružení Alžběta
Marinová, která je přesvědčena, že
veškerá dosavadní opatření státu za-
tím zdaleka nepomáhají ulehčit kaž-
dodenní starosti ženám a mužům, kte-
ří zůstali na výchovu svých dětí sami.

„Naše sdružení se snaží pomoci
zprostředkováním informací a rad od-
borníků v každém individuálním pří-
padě, ale i nabídkou možností dovo-
lených, víkendových pobytů či spo-
lečných setkání. Někdy přátelské vy-
slechnutí a pochopení dokáže vrátit
unaveným rodičům novou chuť do ži-
vota,“ tvrdí A. Marinová. Ta zároveň
připomíná, že s právníkem sdružení
je možné sestavit individuální plán

řešení životní situace, sepsat úřední
žádost, samoživitelé však nemohou
počítat s tím, že je právník bude za-
stupovat u soudu.

„V budoucnu bychom potřebovali
získat kromě finančních grantů i míst-
nost pro společná setkání, abychom
mohli rozšířit nabídku volnočasových
aktivit pro děti i jejich rodiče. Jestliže
je totiž člověk na výchovu dítěte sám,
potřebuje občas vypnout a vědět, že je
po tu dobu o dítě postaráno. Pro mno-
hé z žen je pak možnost podělit se
s někým o starosti a popovídat si víc,
než sociální dávka, i když ani tuto po-
moc nezlehčuji. Postarat se totiž dnes
o dvě dospívající děti, máte-li napří-
klad k dispozici necelých devět tisíc
korun, je totiž vskutku obdivuhodné,“
dodává. Bližší informace je možné
získat na telefonu 0656/82 15 40, pří-
padně elektronickou poštou na adrese
marinova@email.cz. (š)

Jste si jistí, Ïe máte platn˘ prÛkaz ZTP?

Poradí samoÏivitelÛm

Další významnou pomocí pro
zvládání životních těžkostí, které ro-
dinám přináší onemocnění dítěte di-
abetem, může být nově založený os-
travský klub. Podle předsedkyně
Klubu rodičů a přátel diabetických
dětí pořádají pro své členy besedy
s odborníky, ale i prázdninové a ví-
kendové pobyty pro rodiče s dětmi
i pro děti samotné. Bližší informace
o členství v klubu i o nejbližších plá-
novaných akcích zájemci získají na
čísle telefonu 0604 62 90 46, případ-
ně na adrese Hana Kovalská, ulice
Jana Škody č. 7, 700 30 Ostrava-
Dubina. (š)

Nov˘ klub 
MUDr. Hugo Přibyl, člen rady města
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Útulek pro psy v Ostravû-Tfiebovicích  
nabízí do dobr˘ch rukou:

1. Dvouletý BODÍK je roztomilý kříženec jezevčíka a pudla hnědoše-
dého zabarvení. V útulku je od května letošního roku, ale hodně se
mu stýská po novém domově, po pohlazení páníčka. Tento vyrov-
naný a skvělý společník by svému pěstounovi byl tím určitě nejlep-
ším kamarádem.

2. KIKINA je skutečně nešťastná psí dáma, která byla do útulku 
umístěna poté, co jí zemřela její majitelka. Pětiletá Kikina už třetí
měsíc nesmírně touží znovu někomu patřit, chodit s ním na pro-
cházky a třeba sedět večer u televizní obrazovky  vedle svého pána
na pohovce. Přijde si někdo pro ni?

3. BRIT je asi 4 roky starý dobrman, který byl odchycen u super-
marketu v Třebovicích s obojkem na krku, s vodítkem i náhubkem.
Zřejmě se zaběhnul, ale od poloviny října se po něm nikdo neshá-
něl. Brit je částečně cvičený, vhodný na hlídání. Ideální pár by vy-
tvořil s člověkem, který má určité zkušenosti s výcvikem. Brit je to-
tiž dost temperamentní. (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 

Konto na podporu a financování činnosti útulku:
Číslo účtu u HypoVereinsbank CZ, a. s.:  2101020042/2700

1 2 3

Kmotr ‰kolí
spolupracovníky

Znáte v˘‰i svého
minima?

Byť došlo ke zvýšení životního
minima k 1. říjnu tohoto roku, do re-
dakce stále dostáváme dotazy, žáda-
jící uvedení jednotlivých aktuálních
částek. Upozorňujeme však, že
v případě nejasností se občané mo-
hou poradit se svým sociálním pra-
covníkem, případně si informace
upřesnit na odboru státní sociální
podpory Magistrátu města Ostravy,
který se nachází v nové budově 
v ulici 30. dubna.

Životní minimum pro domácnost od 1. 10. 2001

Domácnost Částka (Kč)

Jednotlivec 1 780

Dvoučlenná 2 320

Tří až čtyřčlenná  2 880

Pěti a vícečlenná 3 230

Životní minimum jednotlivce
od 1. 10. 2001

Věk Částka (Kč)

dítě do 6 let 1 690 
dítě 6-10 let 1 890
dítě 10-15 let 2 230
dítě 15 -26 let 2 450
ostatní 2 320

Centrum včasné intervence (CVI) zahájilo v Ostravě svou činnost jako vý-
znamný experimentální projekt finančně podporovaný z prostředků
Ministerstva vnitra ČR. 

Záměrem sociálních pracovníků bylo vytvořit ucelený systém pro vzájemnou
komunikaci institucí, které se podílejí na práci s delikventní mládeží. Provázanost
těchto institucí znamená zrychlení přenosu informací, a tedy i zkrácení času od do-
by, kdy se klient dopustí svého prohřešku a doby, kdy s ním jeho kurátor začne pra-
covat.

První experimentální fáze skončila a Centrum včasné intervence se stalo součástí
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a mládeže sociálního odboru Magistrátu měs-
ta Ostravy. Od září je vedoucím úseku CVI Judita Kachlová: „Jsem ráda, že je to
hlavně včasnost v názvu našeho centra, ke které jsme se dopracovali i v praxi. Když
dostaneme hlášení o konkrétním případu, začíná se s dítětem ihned pracovat. Není to
jen naše účast u výslechu na policii. Uspořádali jsme například s porubskými kurá-
tory už tři víkendové pobyty pro děti s problematickým zázemím. Tyto zážitkové ak-
ce jsou velmi populární a nezřídka nás potěší, když se kluci a holky sami ptají, kdy
je zase vezmeme s sebou. Potvrzuje to předpoklad, že jestliže dítě, přivyklé lhostej-
nosti okolí pocítí reakci na svůj čin skutečně včas, včetně toho, že jeho jednání není
ani společnosti lhostejné, dá se ještě leccos v jeho životě zachránit,“ míní 
J. Kachlová. 

Dodala, že své opodstatnění kromě už zmíněné včasnosti má také forma trestu,
s níž by se měl provinilec setkat. Bohužel, zatím v Ostravě neexistují garantované re-
socializační programy pro delikventní mládež, které by mohly fungovat místo trestu.
Zahájena byla proto jednání s některými organizacemi a pokud se záměr podaří, bu-
de to právě podpora resocializačních programů, která v příštím roce obohatí městský
grantový systém. (š)

Pramen: Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

„Kamarádství místo trestu“ je
rozšifrováním slova, které v někom
vyvolá představu mafie, zatímco
v jiném člověka bdícího nad osudem
dítěte místo nebo spolu s rodiči.

Program Kmotr existuje v nabíd-
ce ostravských sociálních služeb od
září loňského roku, kdy začalo in-
tenzivní školení dobrovolníků - prů-
vodců, kteří spolu s klienty vytvořili
prvních 11 spolupracujících dvojic,
přičemž v budoucnu jich bude 25.
Právě jsou proškolováni další dobro-
volníci z řad studentů Ostravské uni-
verzity a VOŠ sociální. Jde o to, aby
rizikové skupině mládeže dokázali
zajistit skutečně kvalitní průvodcov-
skou službu nástrahami života.
Klienty Kmotra jsou totiž kluci
a holky, kteří se z nějakého důvodu
ocitli v situaci hrozící sociálním se-
lháním. 

Součástí zmíněného programu je
také účast na víkendových pobytech
i příprava výchovných programů.
Nyní se například připravuje prosin-
cové pokračování úspěšné soutěže
pro žáky pátých tříd s názvem
Semafor. (š)

Vãasnost je na‰í prioritou
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❏ Zpráviãky

❏ Také v listopadu se můžete kaž-
dou středu a sobotu přijít pokochat do
ostravského planetária pohledem na
hvězdnou oblohu. Jak však upozorňují
odborníci na astronomii, pozorování se
uskuteční v době od 18 do 20 hodin, a-
však pouze za jasného počasí. Bližší
informace o doprovodném listopado-
vém programu  ve Hvězdárně a plane-
táriu Johanna Palisy získáte na čísle te-
lefonu 691 10 05, případně na čísle 691
10 07.

❏ Se třemi zlatými, jednou stří-
brnou a jednou bronzovou medailí
se vrátilo ze III. mistrovství Moravy
a Slezska jedenáct stolních tenistů
z Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené Ostrava. Turnaj pořádaný
pod záštitou Českého svazu mentál-
ně postižených sportovců se konal
20. října ve Zlíně za účasti 77 hráčů.
Je potěšitelné, že se z našeho města
šest závodníků kvalifikovalo na
Mistrovství republiky v Hradci
Králové.

❏ V Klubu Atlantik se 27. listopa-
du ve 14 hodin uskuteční setkání zá-
stupců občanských iniciativ - organiza-
cí seniorů a zdravotně postižených
v Ostravě. Z programu vyplývá, že se
bude diskutovat o poslání, cílech a stra-
tegii městských neziskových organiza-
cích. Dosavadní výsledky své práce
zhodnotí koordinační rada seniorů
a zdravotně postižených při nadačním
fondu Apeiron a zaevidovat se budou
moci i nově spolupracující organizace.

Desetileté výročí otevření Školy
života ve Vítkovicích ostravského
Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené si klienti tohoto zařízení
připomenuli společně s rodiči i bý-
valými žáky 29. října v sále Nadace
Telepace. Příbuzní si mohli pro-
hlédnout vystavené  výrobky a po-
znat prostřednictvím připraveného
programu, jak jejich děti pracují,
učí se i baví. Během uplynulých de-
seti let prošlo v denním pobytu
Školou života šedesát žáků ve věku
od patnácti do dvaceti šesti let.
Současná kapacita je 35 míst. V za-
řízení klienti tkají koberce, vyrábě-
jí proutěné zboží, keramiku a malu-
jí na sklo.

Nav‰tívíte Ostravské dny zdraví?

S bíl˘m konûm ve znaku 

Slavili desáté
v˘roãí 

·koly Ïivota

V pořadí už VII. ostravské dny
zdraví, které pořádá Krajská hygi-
enická stanice Ostrava ve spolu-
práci se Sdružením pro obnovu
a rozvoj severní Moravy a Slezska,
se uskuteční ve dnech 7. a 8. pro-
since 2001  na Černé louce v Ostra-
vě, v pavilonu C. 

Již druhým rokem je akce spojena
s výstavou nesoucí název Dieta, při-
pravenou Svazem diabetiků ČR
a Ostravskými výstavami, a. s. 

V letošním roce budou podávat in-
formace a zajišťovat vyšetření nejen
Krajská hygienická stanice v Ostra-
vě, ale také okresní hygienické stani-
ce, nemocnice, zdravotnická zařízení
a sociální služby na území celého
kraje. Občané si mohou nechat zdar-
ma vyšetřit cholesterol, změřit krevní
tlak, určit ideální hmotnost. Zdra-
votníci zajistí také spirometrická vy-
šetření, vyšetření osteoporózy včetně
lékařských konzultací ke zjištěným
výsledkům. Velkému zájmu se patr-
ně bude opět těšit poradna odvykání
kouření, výživy, poradna oční, orto-
pedická včetně technické ortopedie,
mamologická, či parazitologická. Jak
nás informovala MUDr. Šárka
Andělová, občanům budou poskyt-

nuty i informace o očkování. Navíc
mohou zájemci nově využít možnos-
ti orientačního vyšetření ovoce a ze-
leniny, vody a půdy. O svých služ-
bách budou informovat také soukro-
mí lékaři, zdravotnická zařízení i za-
řízení sociálních služeb.

V rámci akce zajistila Krajská hy-
gienická stanice v pátek 7. 12. 2001
seminář, na kterém přednese hlavní
hygienik České republiky MUDr.
M.Vít aktuálně sdělení na téma „Úlo-
ha hygienické služby při biologic-
kém a chemickém nebezpečí teroris-
mu“ a zároveň uvede diskusní semi-
nář na téma „Legislativa ve společ-
ném stravování a jak ji naplnit“. 
Určen je zájemcům z řad majitelů
a ředitelů školních a závodních ku-
chyní, stravovacích zařízení, hotelů
a restaurací.

Součástí Moravskoslezského vele-
trhu zdraví bude doprovodný pro-
gram ve formě prodejní výstavy
zdravotnických pomůcek, doplňků
zdravé výživy, prostředků k ochraně
životního a pracovního prostředí
a správného životního stylu, ukázek
vybavení kuchyní a nových techno-
logií přípravy stravy.

Návštěvníci si budou moci zakou-

Ostravské muzeum pořádá III.
ročník soutěže s tematikou regionál-
ních a obecných dějin „S bílým ko-
něm ve znaku“ pro žáky základních
a studenty středních škol, kterou
připravily historičky Lucie Augus-
tinková a Kateřina Barcuchová. 

Soutěž, pořádaná za podpory sta-
tutárního města Ostrava, se skládá
z písemného a ústního kola. Při vy-
pracovávání písemného kola je za-

potřebí prokázat jisté znalosti
zvláště regionálních dějin, oriento-
vat se ve slepých mapách Ostravy,
identifikovat kresby významných
ostravských památek, luštit skrý-
vačky, složit znak upravený jako
puzzle a naučit se pracovat s litera-
turou. Zadání soutěže byla rozeslá-
na na základní a střední školy
v Ostravě a blízkém okolí. Rovněž
jsou k dispozici v pokladně Ostrav-

ského muzea. Vypracované odpo-
vědi je třeba doručit do Ostrav-
ského muzea nejpozději do 30. 11.
2001. 

Z došlých odpovědí bude vyhod-
noceno deset nejlepších soutěžících,
kteří se utkají 13. prosince v ústním
finálovém kole o hodnotné věcné ce-
ny. Slavnostní finále bude probíhat
v historických prostorách Ostrav-
ského muzea. (aba)

pit výrobky zdravé výživy, potravi-
nové doplňky, farmaceutické výrob-
ky, zdravotnické pomůcky, výrobky
pro šetrnou přípravu potravin a zís-
kat informace o rekondičních poby-
tech připravovaných pojišťovnami či
cestovními kancelářemi. Podle na-
šich informací je Moravskoslezský

veletrh zdraví největší akcí svého
druhu v České republice. 

Bližší informace zájemcům po-
skytnou pracovníci je možno získat
na oddělení podpory zdraví Krajské
hygienické stanice Ostrava, tel.
063/611 85 05 nebo 0606 73 83 22.

(šá)

Říjnová výstava Nový byt a dům v Paláci kultury a sportu Vítkovice, kterou orga-
nizovala společnost Terinvest, se setkala s nebývalým zájmem Ostravanů. Hlav-
ním bodem třídenního programu byla nesporně aukce uměleckých děl, která vě-
novali přední čeští výtvarníci - malíř Zdeněk Hajný, Kristian Kodet, Vladimír
Komárek a umělecký fotograf Jadran Šetlík. Až na nemocného pana Komárka se
také všichni této aukce zúčastnili. Výtěžek činil celkem  85 tisíc korun. Šek ofici-
álně převzala ve výtvarném centru Chagall ředitelka Ústavu sociální péče pro
mentálně postižené v Muglinově Tamara Šeligová. Peníze budou použity na
ozdravné a rekreační pobyty klientů tohoto zařízení. (m)

O preventivní akce zdravotníků je mezi občany zájem. Ilustrační foto


