
Jednání v sále se zaujetím sledují náměstci primátora - M. Svozil, V. Kuta a L. Stuchlík.

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ. Zastupitelstvo města 15. května rozhodlo po dlouhé a bouřlivé diskuzi o vstupu
strategického partnera do společnosti Zásobování teplem Ostrava (ZTO), a.s. Další jednání o prodeji pěta-
devadesáti procentního podílu akcií ZTO budou tedy vedena se společností Dalkia Morava, a.s. Její nabídka
je hodnocena v mnoha aspektech včetně ceny pro město Ostrava jako nejvýhodnější. V případě, že dosažení
dohody o podmínkách vstupu se společností Dalkia Morava se bude jevit jako neschůdné, zastupitelstvo do-
poručilo vést další jednání se společnostmi OKD a Harpen ČR, které projevily také zájem o strategické part-
nerství . (m)

HUSÒV SAD. Rekonstrukce známého parku uprostřed města vyvrcho-
lila odhalením Sochy pro Ostravu k novému století z autorské dílny
akademického sochaře Maria Kotrby. Bronzové dílo na žulovém pod-
stavci mohlo vzniknout také díky půlmilionovému grantu města, který
byl sochaři udělen v loňském roce.

Rozsáhlá rekonstrukce Husova sadu včetně vybudování nového dět-
ského koutku s nezbytnými houpačkami, pískovištěm i skluzavkou si
vyžádala zhruba 17 milionů korun. Podle informací městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz byly v rámci této opravy rovněž vybudo-
vány nové komunikace pro pěší a cyklisty, oplocení i veřejné osvětlení.
V parku byl instalován moderní mobiliář a byly provedeny také kom-
pletní sadové úpravy. (m)

Ratingové hodnocení statutárního
města Ostravy dvěma světovými
agenturami Standard&Poor’s a Mo-
ody’s Investors Service dopadlo
v posledních letech pokaždé velmi
úspěšně v porovnání s ostatními čes-
kými městy. Výsledek ve výši A-
(A minus) pro dlouhodobé úvěry
v cizí i domácí měně a A-2 pro krát-
kodobé úvěry. Stejný výsledek fi-
nanční stability a záruky solidnosti
pro zahraniční investory byl Ostravě
potvrzen v lednu letošního roku.
V dubnu pak společnost Moody’s po-
tvrdila rating známkou Baa1, což je
nejvyšší možné hodnocení, kterého
může město vůbec dosáhnout s ohle-
dem na ocenění České republiky.

Povinnost takového hodnocení
dvěma společnostmi zanikla v oka-
mžiku splacení komunálních obli-
gací v prosinci loňského roku.
Experti z agentur se shodují na tom,
že tento úspěch lze přičíst zejména
na vrub velmi obezřetného hospoda-
ření města s relativně nízkou mírou
zadluženosti. Aktuální rating má
tedy pro Ostravu mimořádný vý-
znam, a to nejen z důvodu lepší ko-
munikace na bankovním a investič-
ním trhu. (m)

Tradice česko-polských dnů za-
čala před rokem v Ostravě a od té
doby se s úspěchem konalo několik
dalších společných akcí. Vyvrchole-
ním spolupráce se staly letošní
česko-polské dny, které od 16. do
18. května hostily Katovice. Město
Ostravu reprezentovali náměstci pri-
mátora L. Stuchlík, Z. Pražák a 22
členů zastupitelstva. V rámci této
akce byl po rekonstrukci slavnostně
otevřen Generální konzulát České
republiky v Katovicích. 

Informace o Ostravě mohou získat
také návštěvníci Českého centra ve
Varšavě na výstavě, která bude slav-
nostně zahájena 21. května a potrvá
celý měsíc. Město se představí spo-
lečně s Moravskoslezským krajem
formou prezentace zajímavých míst,
specifik a možností, které by mohly
polskou veřejnost zaujmout a přilá-
kat do našeho města a kraje. Ofici-
ální delegace v čele s primátorem
Č. Vlčkem bude přijata na Velvysla-
nectví ČR v Polsku. (o)

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA KVùTEN 2002

Ostrava získala státní účelovou
dotaci ve výši 701 500 Kč na pro-
jekty v rámci Komplexního součin-
nostního programu prevence krimi-
nality (KSP). Koncem dubna o tom
rozhodla komise Republikového vý-
boru pro prevenci kriminality Minis-
terstva vnitra ČR.

Cílem programu, do kterého je za-
pojeno téměř sto měst v republice, je
např. snižování míry a závažnosti
trestné činnosti. Ostrava z tohoto
zdroje od roku 1996 obdržela téměř
27 milionů korun na projekty z ob-
lasti sociální (vznik komunitních
center pro romskou mládež aj.), situ-
ační prevence (kamerové monitoro-
vací systémy) a informování občana

(policejní schránky důvěry). Minis-
terstvo vnitra již před dvěma lety
sdělilo, že velká města mohou státní
dotaci v rámci KSP získat už jen na
jednu či dvě aktivity. Ostrava i pře-
sto letos obdržela peníze na čtyři
projekty, což je důkaz jejich kvality
a potřebnosti. Konkrétně jde o pro-
jekt Centrum volného času Klika, je-
hož realizátorem je ÚMOb Ostrava-
Jih, projekt Fondu ohrožených dětí
s názvem Klokánek – zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc,
projekt ÚMOb Poruba Víkendové
sociálně terapeutické pobyty pro děti
a mládež a Vzdělávací program pro
kurátory pro mládež Centra včasné
intervence. (o)

Ostrava se pfiedstavuje v Polsku

Peníze na prevenci kriminality

PrestiÏní rating
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9. dubna - 79. schůze
Mezinárodní konference Investment forum

Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska ve spolupráci
s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem pořádá 26. až 27. září letoš-
ního roku konferenci Investment forum 2002. Jedná se o významnou akci, za-
měřenou nejen na ekonomický rozvoj města Ostravy, ale i celého kraje. Rada
města vzala na vědomí informaci o této konferenci, která bude navazovat na
předchozí ročníky. Strategickým cílem konference je představit a nabídnout
možnosti jak pro zahraniční, tak i tuzemské investory a přilákat je do Ostravy
i Moravskoslezského kraje prezentací zkušeností již investujících zahranič-
ních subjektů.

Odstranění objektů
Rada města souhlasí s odstraněním budovy dílen a skladu dekorací a diva-

delních kostýmů v katastrálním území Moravská Ostrava. Předmětné budovy
má v užívání Národní divadlo moravskoslezské. V říjnu letošního roku má
být dokončena nová budova divadelních dílen a skladů. Stávající objekty dí-
len a skladů jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu.

23. dubna - 80. schůze
Dotace ze státního rozpočtu

Rada města schválila návrh žádosti o dotaci z Regionálního programu pod-
pory rozvoje severozápadních Čech a ostravského regionu na projekty a akce
připravované k realizaci v roce 2003. Cílem programu je podpora malého
a středního podnikání, snížení nezaměstnanosti a podpora záměrů v oblasti
cestovního ruchu v hospodářsky a strukturálně postižených oblastech severo-
západních Čech a severní Moravy. Dotace na realizaci vybraných projektů je
poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů proinvestovaných v roce
2003.

Městské obvody na žádost odboru ekonomického rozvoje MMO sestavily
seznam návrhů projektů s žádostí o uvedenou dotaci. Seznam byl poté pro-
jednán v komisi obnovy, výstavby a rozvoje města a komisi pro podporu eko-
nomického rozvoje města.

Město Ostrava celkově žádá o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Regio-
nálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a ostravského re-
gionu v roce 2003 ve výši 128,1 mil. korun na tyto projekty a akce. Jedná se
o projekty zařazené ve schváleném rozpočtu pro rok 2002.
- Vědecko-technologický park Ostrava - infrastruktura II. etapa
- Výrobní zóna Svinov - infrastruktura I. etapa
- Estetizace letního koupaliště Ostrava-Poruba
- Rekonstrukce historického centra Vítkovic II. etapa
- Náměstí Sv. Čecha - celková rekonstrukce
- Rekonstrukce Sadu Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích

14. května - 81. schůze
Zimní údržba komunikací

Rada města byla seznámena s vyhodnocením zimní údržby komunikací
a provozu městské hromadné dopravy v sezóně 2001/2002. Plán zimní
údržby státní i krajské silniční sítě i místních komunikací v majetku města
schválila rada loni v říjnu. V zimním období sjízdnost na uvedené silniční síti
zabezpečovaly tradičně Ostravské komunikace, a.s. v následujícím rozsahu:
- Státní (krajské) silnice včetně ramp 211,277 km
- Místní komunikace I. a II. třídy včetně ramp 137,133 km
- Místní komunikace, po nichž je vedena MHD 6,415 km
- Celkem 354,825 km

Celkové náklady na zimní údržbu všech komunikací činily 37 033 tisíc ko-
run, z toho zimní údržba místních komunikací 14 678 tisíc korun.

Odstranění objektu
Rada města souhlasí s odstraněním budovy pavilonu D na pozemku v k.ú.

Moravská Ostrava, která je ve vlastnictví města Ostravy. Pavilon D byl v mi-
nulosti součástí areálu výstaviště Černá louka. Technický stav objektu je
špatný.

Financování případných veřejných zakázek na realizaci demoličních prací
je zajištěno ve schváleném rozpočtu města Ostrava. Finanční objem pro-
středků nutných k demolici tohoto objektu je asi 3,2 milionu korun.

❏ Jednání rady mûsta

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

10. dubna – 25. zasedání
Nákup akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace

Zastupitelstvo města rozhodlo o nákupu 309 kusů akcií obchodní  společ-
nosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., za cenu 1 386 korun za jednu ak-
cii, v celkové hodnotě 428 274 korun od obchodní společnosti Ondeo Servi-
ces Cz, s.r.o. Tato částka bude pokryta z rozpočtové rezervy statutárního
města Ostravy.

Dlouhodobý úvěr
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 100 mi-

lionů korun na komplexní opravu panelových domů v městském obvodu Os-
trava-Jih mezi statutárním městem Ostrava a Komerční bankou, a. s.

Středisko správních činností
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy realizace

Střediska správních činností (SSČ), které město Ostrava vybuduje v rozesta-
věném objektu obchodní společnosti Carolina, a.s., na ulici 28. října naproti
Domu kultury Vítkovice. Členové zastupitelstva zároveň souhlasí s navrže-
ným řešením využití jednotlivých sekcí budoucího SSČ, a to v souvislosti
s plánovaným rozsahem poskytovaných služeb veřejnosti v návaznosti na
probíhající reformu veřejné správy a účinnosti nových právních předpisů.

Středisko správních činností bude zajišťovat potřebné služby občanům: ob-
čanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy; evidence motorových
vozidel, matrika, živnostenský úřad atd.

Finanční příspěvek
Dne 13. září letošního roku se v Ostravě uskuteční akce s názvem Den

NATO v Ostravě 2002, která navazuje na podobnou akci pořádanou v minu-
lém roce. Jednalo se o prezentaci bezpečnostních, ozbrojených a záchranných
složek v České republice pro širokou veřejnost. Zastupitelstvo města roz-
hodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tisíc na uvedenou akci
jeho organizátorovi Občanskému sdružení pro česko-polskou spolupráci Ja-
gello 2000.

15. května – 26. zasedání
Změna Územního plánu města Ostravy

Zastupitelstvo města rozhodlo o změně Územního plánu města Ostravy
zpracovaného na základě požadavku Zastupitelstva městského obvodu Po-
ruba, který by vyřešil západní vyústění tzv. Severního spoje.

Pojmenování ulic
Zastupitelstvo města rozhodlo o pojmenování dosud nepojmenovaných

ulic v městském obvodu Hrabová názvem Na Rovince a U Řeky.
S pojmenováním těchto ulic souhlasilo Zastupitelstvo městského obvodu

Hrabová a také muzejní a letopisecká komise rady města. Návrh ulic byl po-
rovnán se jmenným seznamem ulic města Ostravy s tím, že nové názvy ulic
ani podobně znějící se v něm nevyskytují.

Zastupitelstvo projednalo pouze část předložených materiálů, infor-
mace o některých z nich naleznete na dalších stránkách Ostravské rad-
nice. Členové zastupitelstva města se opět setkají ve středu 23. 5. 2002.
Zprávy z pokračování jednání ZM uveřejníme v červnovém vydání na-
šeho měsíčníku.

UPOZORNùNÍ. Upozorňujeme občany a cestující, že v době od 20. 5. 2002
do 21. 12. 2002 bude z důvodu provádění stavby „ČD DDC, Moderni-
zace úseku tratě Studénka - Ostrava“ částečně uzavřena ul. Peterkova
v přednádražním prostoru Ostravě-Svinově. V železniční stanici bude
zahájena výstavba podchodů a výměna podkladních vrstev pod kolejiš-
těm. S tím bude spojen značný nárůst těžké automobilové dopravy v celé
lokalitě přednádražního prostoru železniční stanice Ostrava-Svinov.

Současný přístup pro pěší ze svinovských mostů na železniční sta-
nici Ostrava-Svinov bude ze stávajícího chodníku dočasně odkloněn
podél ul. Peterkovy, dopravním značením a pevnými zábranami bude
vytvořen koridor pro pěší k hlavnímu vstupu do výpravní budovy. Žá-
dáme občany, aby respektovali dopravní značení, užívali pouze vyzna-
čené trasy pro pěší a dbali zvýšené opatrnosti při přecházení komuni-
kace a předešli tak újmě na zdraví a majetku.

Děkujeme za pochopení a vstřícný přístup



O svých záměrech směřujících ke
zlepšení života v tomto městě i o ně-
kterých citlivých otázkách náměstek
primátora Miroslav Svozil hovoří
a diskutuje často s otevřeností, která
nebývá zrovna v českých poměrech
obvyklá. Dokladem toho je rozhovor
o investičních možnostech, útlumu
a restrukturalizaci těžkého průmyslu,
o vývoji zaměstnanosti i perspekti-
vách třetího největšího města repub-
liky. A přitom by se zdálo, že ná-
městek pro finance dá výhradně
přednost tématům blízkým stavu
hospodaření města a číslům samot-
ným, což se však podle něj v žádném
případě nevylučuje.

❐ Váš nedávný výrok o tom, že
města jsou tak bohatá, jak bohatí
jsou jejich občané, mohl být vní-
mán jako poněkud nemístný žert,
když si uvědomíme, s jakými změ-
nami a problémy se Ostrava v po-
sledních letech musela doslova po-
prat.

Město má v současné době to
štěstí, že český daňový systém je za-
ložen na principu solidarity a každá
obec má tedy podle počtu svých
obyvatel zaručen podíl na celostát-
ních daňových výnosech. Bohužel
princip motivace je ve stávajícím da-
ňovém systému silně potlačen. Tento
stav však není neměnný a definitivní.
Evropská unie a také Svaz měst
a obcí velmi intenzivně volají právě
po výrazném posílení principu moti-
vace. Některá města už dnes pouka-
zují na to, že přispívají a živí ostatní.
A bude-li se ubírat vývoj ekonomic-
kých subjektů dál směrem jako do-
sud, budoucnost Ostravy se stane
v tomto ohledu poněkud nejistá. 

Připočtěme ještě míru nezaměstna-
nosti, která dnes představuje 16,6 %,
což je asi 27 tisíc lidí. Hutní firmy
uvolní v průběhu následujících tří let
v rámci restrukturalizace dalších 12
tisíc zaměstnanců. Nejvíc je však
ohrožena mladá generace Ostravanů,
především její nejvzdělanější a nej-
kvalifikovanější část. Značný počet
absolventů vysokých škol se zpět do
svého rodiště nevrací z prostého dů-
vodu - nenajdou zde práci. A to po-
važuji za jeden z alarmujících pro-
blémů současné Ostravy.

❐ Takže pozice Ostravy jako
třetího nejvýznamnějšího města
republiky se chvěje, ne-li otřásá ve
svých základech?

Nebyl bych tak skeptický, ale je
pravdou, že nesouhlasím s teorií, že
se má Ostrava stát městem s polo-
vičním počtem obyvatel. Z důvodu
zachování pozice, na kterou se

ptáte,  zdánlivě relativního bohat-
ství a udržení obyvatel, potřebuje
toto město jednoznačně externí ka-
pitál a investory v daných makroe-
konomických podmínkách. Není
čas na akademickou diskusi o mo-
rálnosti nebo amorálnosti vládních
investičních pobídek.

❐ Známe tedy recept, jak přilá-
kat investory?

V České republice poprvé byl in-
vestiční boom do centrální Evropy
avizován na konferenci IBM už ně-
kdy na začátku roku 1997. Prognózy
zněly, že masivní kapitálové inves-
tice do Číny a Ruska skončí a při-
bližně v roce 2000 se přesunou do
střední Evropy. Tento nástup zachy-
tila Praha, Plzeň, Brno a některá
další města, Ostravu však víceméně
míjí. Přitom příliv kapitálu pokračuje
a konečně se začíná také projevovat
zájem o takzvané second cities
(druhá města – poznámka redakce). 

A recept? Zejména je to efektivní
využití stálého zájmu investorů
a hledání těch, kteří působí v oblasti
průmyslu a stavebnictví. Nezbytná
je rovněž intenzivní příprava prů-
myslových zón a dalších pozemků,
prohloubení a rozšíření spolupráce
s privátním sektorem, optimalizace -
systému spolupráce s potencionál-
ními investory a lobování ve věci
dobudování infrastruktury.  Prioritní
je výstavba dálnice D47.

❐ Vraťme se k problému odlivu
mladých lidí z Ostravy. Dokážeme
jim vůbec zajistit dostatečný počet
pracovních příležitostí a vhodné
podmínky, aby zde zůstávali, aby
se sem vraceli?

Je to jako na šachovnici. Člověk
by měl uvažovat vždy o několik tahů
napřed. Měl by mít nadhled a schop-
nost vžít se do pocitů příští generace,
která se už dnes ptá, jaká je Ostrava,
v čem se změnila k lepšímu a nao-
pak. A pokud máte doma děti, pak
víte, že plané sliby prostě mladí ne-
berou.

❐ Souhlasím, zajímá je vše kon-
krétní a hmatatelné. A to k dispo-
zici nemáme?

Dobře, budu tedy jmenovat. Po-
staven byl komplex obchodních ga-
lérií Carrefour na místě zchátralého
stadionu odborářů. Na území města
vyrostly nové supermarkety, které
nabídly nové pracovní příležitosti
těm, kteří přišli například o práci
z důvodu zániku některých průmys-
lových podniků či menších firem.
Z posledního veletrhu v Cannes jsem
se vrátil s příslibem, že do Ostravy
vstoupí německá firma ECE, která
má zájem na území bývalé koksovny
Karoliny vybudovat komplex ob-
chodních galérií. Nizozemská spo-
lečnost Rodamco Europe se bude
zase podílet na zástavbě proluky Ma-
sarykova náměstí. Chceme ale také
vytvořit botanickou zahradu, zreno-
vovat výstaviště Černá louka, vznik-
nou nové kavárny, obchůdky, zá-
bavní a sportovní areály. Ostrava se
časem stane městem zábavy a rela-
xace. Takřka za humny jsou lázně
Klimkovice a Darkov, navíc se mů-
žeme chlubit obrovským potenciá-
lem rekreačních zón v samotném
městě. Zjednodušeně se dá říct: po-
kud dáme lidem práci i zábavu, není
důvod, proč by měli odcházet jinam.

❐ Ale jen ve vytlačení těžkého
průmyslu z Ostravy obchodní sfé-
rou a službami přece ten problém
netkví.

Samozřejmě, jde o změnu myšlení
a schopnost lidí přeškolit se a otevřít
tak nové možnosti pro sebe i ostatní.
Mnozí byli zvyklí těžce pracovat
v horkých provozech a hluboko v do-
lech. Průmyslové závody byly po-
stupně rušeny a přibývalo nezaměst-
naných, ale markantně se ve městě
zlepšila kvalita životního prostředí
a snížilo znečištění ovzduší. Tímto
vývojem prošly mnohé země a situ-
aci zvládly. I my se proto musíme na-
učit citlivě reagovat na vzniklé eko-
nomické podmínky a problémy co
možná nejrychleji řešit. Institut pro
rozvoj podnikání například nabízí
v oblasti služeb mnoho zajímavých
rekvalifikačních kurzů. Podnikaví
a schopní lidé mají tedy skutečně ze-
lenou.

❐ Jenže bez patřičného množ-
ství finančních prostředků a krytí
veškerých nákladů bychom se do-
stali jen do roviny vizí a snů. Kde
je vzít, když městská pokladna
není bezedná?

To, co potřebujeme, je samozřejmě
kapitál. K tomu, aby se sem investoři
fyzicky dostali, zaškolili lidi a posta-
vili nové firmy, je zapotřebí bezod-
kladně dobudovat dálnici a jiné do-
pravní kanály. Otevřeme-li se světu,
pak můžeme vytvořit pro nás i naše
děti podmínky, v nichž se může život
v Ostravě podobat takové malé pro-
cházce rozkvetlými pařížskými bul-
váry a přitom zůstaneme zahradníky
ve své vlastní zahrádce. (m) 
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Pfiíliv zahraniãního kapitálu pokraãuje, 
podnikaví a schopní Ostravané mají zelenou
❏ Rozhovor



Stopadesátihektarové území tzv.
Dolní oblasti Vítkovic bylo vybráno
pro realizaci modelového záměru re-
generace bývalých průmyslových
areálů, jehož výsledky budou ná-
sledně využívány také v jiných po-
dobných lokalitách České republiky.
Projekt je financován ze státních
zdrojů prostřednictvím agentury
CzechInvest a z prostředků Evrop-
ské unie v rámci programu PHARE
(600 tisíc eur).

Do konce letošního roku bude
společností NEI Ecorys (Nether-
lands Economic Institute) a za účasti
dalších zahraničních a samozřejmě
také tuzemských expertů vypraco-
ván plán celkové revitalizace Dolní
oblasti, v němž bude specifikováno
nejen institucionální zabezpečení,
ale i vlastní finanční rámec projektu.

V čele mezinárodního realizačního
týmu stojí profesor Tom Elliot, který
má dlouholeté zkušenosti právě s re-
generací podobných průmyslových
oblastí ve Velké Británii i jinde v zá-
padní Evropě. Na otázku, v jaké fázi
se pilotní projekt revitalizace Dolní
oblasti Vítkovic nachází právě v tuto
chvíli – v polovině května roku 2002,
odpověděl: „V úzké spolupráci se zá-
stupci statutárního města Ostrava

a dalšími významnými institucemi
působícími v tomto regionu jsme do-
sud provedli vyhodnocení veškerých
podmínek a vlastnických vztahů
v daném území včetně zaznamenání
stavu nevyužívaných objektů, míry
kontaminace, odvodnění, vstupů do
této oblasti, a to s ohledem na dopo-
ručení nejvhodnější strategie a mož-
ností budoucího využití. Zároveň
jsme se zabývali otázkami financo-
vání včetně přímých zahraničních in-
vestic. Za mimořádně aktuální v sou-
časné době považujeme partnerské
zapojení veřejných a soukromých
zdrojů a otázky propagace a marke-
tingu. Míra informovanosti a zájem
veřejnosti je skutečně nesmírně důle-
žitý při přípravě podobných řešení.“

Projekt potrvá ještě šest měsíců,
kdy vyvrcholí závěrečnou  prezen-
tací. Na ní bude představena kon-
krétní podoba budoucího využití
Dolní oblasti. Tento model bude
ovšem sloužit také ke tvorbě stra-
tegie a obchodního plánu nové
Národní agentury pro regeneraci
brownfields. V rámci projektu byl
odstartován speciální školicí pro-
gram pro pětatřicet ostravských od-
borníků i pracovníků budoucí ná-
rodní agentury. (m)

Ostrava získá s definitivní plat-
ností na vybudování staveb do-
pravní infrastruktury z tzv. hoke-
jové miliardy (státní dotace na
akce spojené s konáním MS v led-
ním hokeji v roce 2004), alespoň
tak rozhodl Parlament České re-
publiky, celkem 220 milionů ko-
run. Zbývajících 780 milionů zů-
stane v Praze.

„Připravili jsme konkrétní seznam
staveb dopravní infrastruktury. Šest
z nich budeme financovat právě
z těchto peněz. Jedná se o rekon-
strukci semaforů na křižovatce
Ruské a Závodní ulice, počítáme
rovněž s tramvajovým propojením
kolejí v místě ulice Pavlovova
a Výškovická apod. Celkové ná-
klady se pohybují v rozsahu 335 mi-
lionů korun, takže určitý díl financo-
vání z městské pokladny je nutný,“
řekl primátor města Čestmír Vlček
a upozornil, že peníze z tzv. hoke-
jové miliardy nelze v žádném pří-
padě použít na samotné opravy či
údržbu ostravských sportovišť a Pa-
láce kultury a sportu.

A právě v souvislosti s převodem
těchto zařízení do majetku města,
který je připravován již několik mě-
síců, primátor Č. Vlček podotkl, že
v rámci této majetkové operace bude
zastupitelstvo města už příští měsíc
schvalovat převod Paláce kultury
a sportu, haly Ledňáček a vítkovic-
kého stadionu. „Hotel Atom zatím
tak trochu stojí mimo tento trojlís-
tek, ale podle mých informací se již
vše pohnulo dopředu. Akciová spo-
lečnost Vítkovice má již k dispozici
peníze na vyrovnání a z Atomu mo-
hou být tedy sňata břemena.“

V tuto chvíli je však aktuální
pouze převod trojlístku sportovišť.
Konání světového šampionátu
v ledním hokeji v Ostravě za dva
roky je mimo jiné podmíněno ga-
rancemi, že Palác kultury a sportu
bude včas a kvalitně připraven.

Město se může zaručit, že do poža-
dovaného stavu jej uvede, až bude
podepsána smlouva o převodu.
Teprve potom mohou být do jeho
oprav a modernizace vloženy
z městského rozpočtu potřebné fi-
nanční prostředky. 

„Čeká nás například dobudování
šaten, ale i výměna některých tech-
nologických zařízení. V memo-
randu je uvedena celková částka ve
výši 185 milionů korun, které po-
skytneme na opravy a údržbu
všech tří sportovišť v průběhu ná-
sledujících čtyř let. Samozřejmě
investice do Paláce kultury a sportu
jsou limitovány konáním mistrov-
ství světa a budou v nejbližších
měsících prioritní. Pokud se týká
atletického stadionu, organizátor
letošní Zlaté tretry projevoval mi-
mořádný zájem, aby byly už letos
zahájeny rekonstrukce dráhy a tri-
bun za zhruba 20 milionů korun.
Stadion není dosud v majetku
města, a tak se nebudeme do po-
dobných akcí pouštět,“ dodal pri-
mátor.

Na otázku, zda město nakonec
přece jen ztrátová sportoviště, je-
jichž modernizace si vyžádá několi-
kaleté finanční injekce v podobě de-
sítek milionů korun, obratem ruky
neprodá, primátor Čestmír Vlček
jednoznačně odpověděl: „Nikoli. To
je také obsahem hned úvodní věty
memoranda. Palác kultury a sportu,
Ledňáček i atletický stadion budou
nadále beze změn sloužit svému pů-
vodnímu účelu. A ještě jedna po-
známka, kdyby tady nějací kupci
byli, tak už by se přece dávno při-
hlásili. Navíc majetkový převod
není zdaleka jednoduchá záležitost.
Vznikne nová samostatná akciová
společnost, která bude minimálně
pět let trojlístek spravovat a provo-
zovat a pět let zůstane jedno pro-
cento majetku ve vlastnictví akciové
společnosti Vítkovice.“ (m)
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·est staveb dopravní infrastruktury bude hrazeno
z takzvané hokejové miliardy

Pfievod trojlístku se blíÏí 

Pilotní projekt nového vyuÏití
území v blízkosti centra pokraãuje

OSLAVY DNE OSVOBOZENÍ. U památníku v Husově sadu v centru města
se 30. dubna uskutečnil pietní akt připomínající 57. výročí osvobození
Ostravy a ukončení 2. světové války. Slavnostní události se zúčastnil
místopředseda vlády ministr Miroslav Grégr, představitelé města Os-
travy, Moravskoslezského kraje, jednotlivých politických stran a řady
dalších institucí, organizací a sdružení.

Primátor Čestmír Vlček ve svém úvodním projevu vzpomenul ně-
které hrdiny, kteří padli při osvobozování města. Patřil mezi ně také
Josef Brabec, dělník, který byl zastřelen německými vojáky 
30. dubna 1945, když odminovával železniční most přes řeku Ostra-
vici za Žofínskou hutí. Díky statečnosti J. Brabce a jeho spolubojov-
níků přečkaly koksovna a elektrárna Karolina i Žofínská huť po-
slední bouřlivé válečné dny téměř neporušené. Krátce po osvobození
se tak mohly rozjet ostatní továrny závislé na dodávce koksového
plynu a elektrického proudu. (o)



Přibližně milion a půl českých ro-
din žije v panelových domech. Vět-
šina bytů se ale neobejde bez nalé-
havých oprav a některé paneláky již
dosluhují kompletně. Takový obrá-
zek nabízí mnohá česká sídliště, Os-
travu nevyjímaje.

Zákonitě vyvstala naléhavá a ne-
odkladná potřeba prodloužit život-
nost těchto bytových domů. Proto
vznikl projekt Panel, který vyhlásil
v loňském roce Státní fond bydlení.

„Jde zejména o komplexní opra-
vu panelového domu tak, aby slou-
žil svému účelu nejen po stránce
technické, ale aby byly zajištěny
také hygienické, požární i tepelné
normy. Prostě, aby sloužil mini-
málně dalších padesát let a bydlení
v něm bylo příjemné. V rámci to-
hoto programu jsou poskytovány
zvýhodněné úvěry všem majitelům
obytných panelových domů. Zá-
jemce však dosáhne na peníze jen
v případě, že striktně dodrží pod-
mínky celkové rekonstrukce ob-

jektu. Znamená to, že barevné
opravy fasád domů jsou pouze
ozdobnou třešinkou na pomyslném
dortu,“ říká vedoucí bytového oddě-
lení magistrátu Regina Kuchtová.
Dodává, že na kvalitu projektové
dokumentace dohlíží jednotlivá re-
gionální pracoviště zřízená k to-
muto účelu ministerstvem průmyslu
a obchodu. Zatím se však tato úvě-
rová podoba směřující ke zlepšení
bydlení nesetkala s přílišným zá-
jmem. Důvodů je hned několik. Na
jedné straně nejsme zvyklí a možná
ani ochotní žít „na dluh“ a na straně
druhé se majitel objektu obává pří-
lišné náročnosti spojené s vyřizová-
ním veškerých náležitostí.

Na otázku, jakou roli sehrává
v celostátním projektu samotné
město Ostrava, Regina Kuchtová
říká: „Jsme majiteli mnohých domů.
Městské obvody Mariánské Hory
a Hulváky a Ostrava-Jih si již pro-
střednictvím města požádaly o dlou-
hodobý úvěr v celkové výši 170 mi-
lionů korun. Naše konzultační čin-
nost v rámci celého města je také
nezanedbatelná. Využívají ji rovněž
ostatní majitelé bytového fondu, ze-
jména občané, kteří získali své byty
v panelových domech v rámci pře-
vodu do osobního vlastnictví.“

Jenže opravený panelový dům
problém života v sídlištních cel-
cích zdaleka neřeší. Většina sídlišť
totiž postrádá základní prvky měst-
ského bydlení - častokrát jsou ne-

dokončeny nebo zničeny a už
dávno neslouží svému účelu. „Ne-
jde jen o občanskou vybavenost,
parkovací stání či dopravní
systémy. Ve valné většině sídliště
postrádají svá centra a volné plo-
chy nemají svou identifikaci, tedy
nikdo neví, čí vůbec jsou a k čemu
slouží,“ konstatuje R. Kuchtová.
Tyto nedostatky se snaží řešit jiný
program pod názvem Regenerace
panelových sídlišť. Obci jsou po-

skytovány ze stáních zdrojů dotace
až do výše sedmdesáti procent
všech vynaložených prostředků.
Dobrým příkladem může být měst-
ský obvod Mariánské Hory a Hul-
váky, který v současné době zpra-
coval projekt takovéto regenerace
na sídlišti Fifejdy I. První etapa vý-
stavby by měla být zahájena už na
podzim letošního roku. Celkové
náklady se pohybují v objemu
zhruba 40 mil. Kč. (Maj)
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Problém paneláků spočívá
především v jejich technickém
stavu, ve špatném dispozičním
řešení bytů, v nedostatečné te-
pelné i zvukové izolaci. I dílčí
rekonstrukce jednotlivých pa-
nelových domů a bloků by
měly vycházet z ujasněné kon-
cepce.

Paneláky na sídlišti Fifejdy I se mění před očima.

Panelové domy v nûkter˘ch sídli‰tích ãekají velké promûny

Naprosto nevyhovující technický
stav mostu M. Sýkory si vynutil jeho
úplnou uzávěru, aby mohla akciová
společnost Ostravské komunikace,
respektive firma MAKOS, a. s., za-
hájit 8. května 2002 rozsáhlou re-
konstrukci za bezmála 15,5 mil. Kč.

Z tohoto důvodu se až do 31.
srpna přes most nedostane žádný ři-
dič v rámci individuální dopravy.
Pro městskou hromadnou dopravu
platí jednosměrná uzávěra od křižo-
vatky Sokolská - 28. října po křižo-
vatku Bohumínská - 28. října, a to
do centra města.

Pokud se týká objížděk, tak řidiči
mohou využít trasy ve směru od
ulice Místecké do centra Ostravy po
rampě na ulici 28. října, Na Karo-
lině, Havlíčkově nábřeží až ke třídě
Sokolská. Od ulice Frýdecké a po
Bohumínské lze jet na ulici Čes-
kobratrskou a dále přes most Pio-
nýrů na Sokolskou. Od Bohumína
pak na ul. Českobratrskou přes most
Pionýrů a v křižovatce Českobratr-
ská-Sokolská pokračovat po Sokol-
ské na Havlíčkovo nábřeží a ulicí Na
Karolině, kde se cesta napojuje na
objízdnou trasu od Frýdku-Místku.

Cestující využívající trolejbusové
spoje č. 101, 105, 106, 107 a 108 se
také přes most M. Sýkory už nedo-
stanou. Linky jsou v obou směrech
vedeny přes most Pionýrů s vyne-
cháním zastávek „Náměstí J. Gaga-
rina“ a „Most Miloše Sýkory“
a dveře otevírají až na zastávce
„Most Pionýrů“ Za takto odkloněné

trolejbusy je zabezpečena náhradní
doprava autobusy označenými čís-
lem 100, které jezdí ze zastávky
„Most Pionýrů“ na ulici Českobratr-
skou a Bohumínskou se zastávkou
„Náměstí J. Gagarina“. Pak pokra-
čují vpravo na ulici 28. října na za-
stávku „Most Miloše Sýkory“,
vpravo na Sokolskou třídu a zase

vpravo na ulici Českobratrskou s vý-
stupní a zároveň přestupní zastáv-
kou linky č. 100 na mostě Pionýrů.

Autobusové linky č. 29 a 30 zasta-
vují ve směru z Bazalů na Hranečník
na zastávce „Náměstí J. Gagarina“.
Osmatřicítka stojí ve směru z ná-
městí republiky na Hranečník na za-
stávce „Most Pionýrů“ a na zastávce
„Náměstí J. Gagarina“. Spoje linky
č. 71 (Opava -Hranečník) stojí na vý-
stupní zastávce „Husův sad“. Ve
směru z Hranečníku na Opavu pou-
žívají tramvajové spoje č. 8, 12 a 10
jako nástupní zastávku „Most M. Sý-
kory“. Linka č. 303 je v obou smě-
rech vedena zastávkami „Most Pio-
nýrů“ a „Náměstí J. Gagarina“.

Změny, které souvisejí s opravou
mostu, mohou do určité míry zkom-
plikovat cestování v této části
města. Most Miloše Sýkory patřil
vždy k velmi frekventovaným. Pod-
statné je, že jím určitě zůstane i po
ukončení prací. Z naší strany – tedy
řidičů, cestujících i chodců stačí
trocha trpělivosti a tolerance a do-
prava se po prázdninách úspěšně
vrátí do starých, ale již opravených
kolejí. (m)

Most Milo‰e S˘kory pfies fieku Ostravici je v obou smûrech uzavfien pro osobní dopravu

Rozsáhlá rekonstrukce potrvá do konce srpna



Mezinárodní spolupráce
Tento měsíc bude vyhlášen nový

projekt navazující na dosavadní 
úspěšnou spolupráci v rámci pro-
gramu CBC PHARE s názvem Třetí
sektor na pomezí. Jeho cílem bylo
získání kontaktů a další spolupráce
mezi neziskovými organizacemi
z Moravskoslezského kraje a Wod-
zislawské oblasti. Do projektu se za-
pojilo více než 70 organizací pracují-
cích především v oblasti dětí a mlá-
deže, sociálně-zdravotní  a kultury.

Podle informací Dany Divákové
z Centra pro komunitní práci
Moravskoslezského kraje bude nový
projekt zaměřen především na pro-
hloubení participace veřejné správy
a neziskových organizací v obou re-
gionech na konkrétních akcích, jako
jsou výměnné stáže, semináře, vý-
stavy a festivaly. (o)

Obyvatelé Hrabové se ostatně jako
většina Ostravanů nesmířila se ztrátou
vzácného dřevěného kostela svaté
Kateřiny, který za dosud nevyjasně-
ných okolností začátkem dubna do-
slova lehl popelem. 

A tak padlo rozhodnutí, že v Hra-
bové bude postavena replika této
vzácné památky z 16. století. Začít by
se mělo již v příštím roce. Předběžné
náklady byly vyčísleny na zhruba 15
milionů korun. Římskokatolická cír-
kev a představitelé městského obvodu
chtějí získat potřebné peníze z vlast-
ních i státních zdrojů. A určitě velmi

pomohou také příspěvky od mnohých
dárců. Jak jsme se dověděli, obvod již
vyhlásil za účelem znovupostavení
objektu veřejnou sbírku. První vklad
ve výši půl milionu korun hned puto-
val na její konto z pokladny obvodu.

Pokud chcete přispět i vy, pak
můžete finanční prostředky posílat
na bankovní účet 1651589319/0800
u České spořitelny, a. s., pobočka
Ostrava-Hrabůvka. Jako variabilní
symbol použijte číslo 1564, což je
zároveň také letopočet první zmínky
o tomto cenném, dnes už neexistují-
cím, objektu. (m)

V kongresovém sále hotelu Impe-
rial se během dvou květnových dnů
(21. a 22.) na již osmých energetic-
kých dnech Ostrava Energo 2002
bude diskutovat o problémech souvi-
sejících se stavem českého energetic-
kého trhu, jako je výše ceny elektřiny,
plynu a tepla. Vždyť v této oblasti se
objevili noví majitelé distribučních
společností - ČEZ, Transgas, RWE
Gas, Dalkia Morava atd.

V rámci akce, nad níž převzal zá-
štitu vedle primátora města Ostravy
Čestmíra Vlčka rovněž rektor VŠB-
TU V. Roubíček, hejtman Morav-

skoslezského kraje E. Tošenovský
a vládní zmocněnec pro Ostravsko
V. Zamarský, se uskuteční dva se-
mináře. 

První z nich  bude zaměřen na
ekologické využití energetických
zdrojů, zejména pak obnovitelných.
Dne 22. května se účastníci a hosté
energetických dnů budou věnovat
problematice rekonstrukcí a obnovy
panelových domů i celých sídlišť,
zejména v souvislosti s úsporami
energií, sledovanou ekonomickou
návratností i realizací nařízení vlády
299/2001 Sb. (m)
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POPLATEK 
ZA ODVOZ ODPADU
Na našem redakčním stole se

v posledních týdnech objevují četné
dotazy týkající se způsobu a hlavně
termínu, dokdy má být zaplacen
poplatek za komunální odpad.
Připomínáme jen, že poplatek činí
384 Kč za osobu a rok. Z odboru fi-
nancí a rozpočtu jsme obdrželi ná-
sledující odpověď:

Vzhledem k náročnosti zpraco-
vání dat byl prodloužen termín
splatnosti tohoto poplatku. Občané,
kteří žádali o úhradu poplatku pro-
střednictvím soustředěného inkasa
plateb obyvatelstva (SIPO) a v dub-
novém rozpisu SIPO předpis na od-
voz odpadu ještě nenašli, se nemu-
sejí obávat žádných sankcí ani po-
stihů. Předpis obdrží v dalších
měsících. Těm, kteří požadovali
platbu v jedné nebo dvou splát-
kách, byly složenky s uvedením ná-
hradního termínu splatnosti po-
stupně rozesílány od 15. dubna
2002. Samozřejmě magistrát ne-
bude vůči občanům uplatňovat
žádné sankce za úhradu poplatku
po původním termínu. Při této pří-
ležitosti žádají všichni odpovědní
pracovníci občany o pochopení a tr-
pělivost. Agenda související s po-
platky za komunální odpad je
velmi rozsáhlá a její zpracování ča-
sově náročné. (m)

Rozum a cit
Nadační fond pro opuštěné děti s ná-
zvem Rozum a cit připravil na 31.
května druhý ročník veřejné sbírky
Sluníčkový den pro pěstounské ro-
diny. Sbírka proběhne ve dvaceti
městech republiky včetně Ostravy.
Je organizována formou prodeje hli-
něných sluníček. Ta budou kolem-
jdoucím nabízet studenti středních
škol, označeni tričky se symbolem
fondu. Výtěžek bude použit ve pro-
spěch pěstounských rodin, které se
ujímají opuštěných dětí z dětských
domovů. Nadační fond za pět let své
činnosti pomohl celkovou částkou
3,2 mil. korun 120 rodinám s více
než pěti sty dětmi. 

Diskuse o cenû elektfiiny, plynu, tepla…

Vefiejná sbírka na obnovu 
kostela svaté Katefiiny

Ostravské městské lesy dokončily
v letošním roce za zhruba 7 milionů
korun opravu budovy v areálu býva-
lých kasáren v Bělském lese. Nové
sídlo v ní našlo nejen vedení společ-
nosti, ale v přízemí a suterénu i na-
prosto ojedinělá škola v České re-
publice. Je to totiž Lesní škola.
Slavnostního zahájení 21. května se
zúčastní také zástupci rakouského
ministerstva zemědělství a lesního
hospodářství a vídeňských měst-
ských lesů. „Při zřizování této školy
jsme využili zejména zkušeností na-
šich kolegů z Rakouska, protože
patří v tomto typu vzdělávání přímo
v lese k evropské špičce. Naším zá-

měrem je přiblížit lesní hospodářství
laické veřejnosti, zatím dětem ve
věku od 9 do 12 let, a les samotný
představit jako důležitý ekosystém
se všemi biologickými, zoologic-
kými i ekologickými vazbami. To
vše nenásilnou a hravě odbornou
formou. Vztah k lesu je třeba pěsto-
vat už od útlého dětství,“ pozname-
nal ředitel společnosti Ostravské
městské lesy Zdeněk Kwapulinski.

Ivana Hálová dodala, že už v loň-
ském roce si pracovníci městských
lesů zjišťovali zájem školáků, když
zrealizovali za přítomnosti rakous-
kých lektorů první hodiny výuky
v lese. „I přes určité jazykové bari-

éry byly děti nadšené. Lesní pedago-
gika je obrovská hra, do níž je zapo-
jen každý malý i velký účastník bez
rozdílu. Po dobu tří až pěti hodin,
což je optimální délka programu, za-
řazujeme smyslové, znalostní, pohy-
bové a kreativní hry. Ve značné míře
dáváme prostor fantazii. Ve zrekon-
struované budově máme k dispozici
pro případ špatného počasí dvě
učebny, audiovizuální sál, malou
dílnu pro zhotovování rukodělných
výrobků ze dřeva a nejrůznějších
přírodních materiálů, které děti
v lese nasbírají. Vyučování bude ale
probíhat hlavně venku.“

Podstatné je, že výukový program
Lesní školy se odehrává plně v režii
lesníka. Ostatně on sám zná nejlépe
prostředí stromů, travin, hub, ptáků,
savců i plazů. Současný pohled na
les a hospodaření v něm je sice
velmi zkreslený a povrchní, ale au-
toři tohoto projektu jsou přesvěd-
čeni, že nebude dlouho trvat a děti
i jejich rodiče začnou lesu a přírodě
více rozumět a mít je rádi. I. Hálová
s trochou zklamání v hlase řekla:
„Les - to opravdu nejsou jen smrky
a kapradí pod ním, ani dřevorubec
kácející vzrostlou borovici nebo
myslivec krmící v zimě vyhladově-
lou zvěř.“  (M) 

Centrum ·ipka
Informační centrum Šipka nabízí
všem zájemcům bezplatný přístup
k informacím zaměřeným na volný
čas dětí, mládeže a rodičů na Os-
travsku a Opavsku. V databázi se
nachází kromě přehledu kulturních,
sportovních a dalších volnočaso-
vých aktivit na nejbližší dny také na-
bídka zájmových kroužků a letních
táborů pro děti. Všechny údaje jsou
dostupné na internetové adrese
www.sipkainfo.cz nebo telefonním
čísle 0653/71 76 76.

Dobrá zpráva z Bûlského lesa



DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í. K zahájení letní turistické sezony na Prokešově náměstí již tradičně patří Den otevřených dveří. Tentokrát se konal v so-
botu 27. dubna a setkal se s velkým zájmem obyvatel i návštěvníků města. Jeho součástí byla prohlídka reprezentačních místností Nové radnice,
kterou absolvovalo téměř pět set zájemců. Prohlédli si například zrekonstruovaný zasedací sál zastupitelstva a také jediné dvě místnosti, které se
zachovaly v původním stavu z doby zahájení provozu radnice v roce 1930 - místnost rady města Ostravy a kancelář primátora. Přivítal je tady
osobně primátor Čestmír Vlček, který bezprostředně odpovídal na všechny zvědavé dotazy. Po celý den na náměstí probíhal kulturní program se
soutěžemi a atrakcemi pro děti. Vyvrcholením pak byl pozoruhodný večerní ohňostroj.
Součástí Dne otevřených dveří byl rovněž volný vstup na 86 metrů vysokou vyhlídkovou věž Nové radnice, kde sídlí pobočka Městského infor-
mačního centra, připravující řadu zajímavých prezentačních akcí v průběhu celého roku. Při příležitosti Mezinárodního dne dětí 1. června je pro
každé dítě do patnácti let, které v tento den navštíví radniční věž, připraveno drobné překvapení. (o)
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Čas od času se nám v redakci se-
jdou dopisy od vás, našich čtenářů.
Jejich obsah je opravdu pestrý - od
pozvánek na zajímavé akce, přes do-
tazy a upozornění až po poezii či za-
myšlení. Tentokrát nás zaujaly čtyři
z nich. Ale děkujeme vám, milí čte-
náři, za všechny dopisy a podněty,
zároveň slibujeme, že i nadále budou
mít v Ostravské radnici své místo.

Oslavy ve ‰kole
Ředitel ZŠ Chrustova 24, Slezská

Ostrava Radim Motyčka nám na-
psal, že na letošní školní rok připadá
významné výročí – 150 let školství
v Heřmanicích. 

„Naše škola je přímou nástupkyní
původní školy heřmanické, takže
jsme se ujali organizace oslav. Ve
spolupráci s příslušným odborem
ÚMOb Slezská Ostrava jsme připra-
vili několik akcí souvisejících
s tímto výročím. Patří k nim také vy-
dání tiskoviny mapující historii Heř-
manic jako obce, historii i součas-
nost zdejšího školství a také školních
budov, ve kterých se 150 let vyučo-
valo. Publikace je doplněna součas-
nými i dobovými fotografiemi.

Dne 21. května se uskuteční den
otevřených dveří, na který zveme ši-
rokou veřejnost. Bude možné projít
budovu školy, navštívit vyučování,
popovídat si se zaměstnanci školy
a zhlédnout výstavku žákovských
prací. Vyvrcholením oslav bude
slavnostní schůze dne 30. května.
Setkají se na ní současní i bývalí za-
městnanci školy, zástupci rodičů,
představitelé ÚMOb Slezská Os-
trava a Magistrátu města Ostravy.
Ve stejný den dopoledne proběhne
volejbalový turnaj družstev základ-

ních škol ze Slezské Ostravy. Pro-
střednictvím Ostravské radnice by-
chom rádi oslovili všechny bývalé
kolegy, kteří kdy učili na naší škole,
aby se co nejdříve ozvali na adresu
přípravného výboru: ZŠ Chrus-
tova 24, 713 00 Slezská Ostrava
nebo na telefonní číslo 624 31 34.“

Musí Ïebrat?
„V radničních novinách čtu

články a rozhovory o tom, co
všechno se v sociální oblasti dělá.
Přesto občas malé děti hrají v tram-
vaji na harmoniku a loudí peníze.
A to není všechno. Nedávno jsem
měla hosty ze zahraničí. Při pro-
cházce centrem města jsem se mu-
sela stydět, když jsme procházeli ko-
lem žebráků, kteří prosili o peníze
na jídlo a na invalidní vozík. Vím,
jaká je v Ostravě nezaměstnanost,
ale to jsme na tom opravdu tak
špatně, že město nemá na jídlo a pří-
střeší pro takové chudáky?“ Pro od-
pověď na tento dotaz paní Černé

jsme si zašli za Hugo Přibylem,
předsedou sociální komise a členem
rady  města. 

„Město má hned několik zařízení,
kde lidem v nouzi poskytnou po-
moc. Jmenovat mohou například
ubytovnu pro osoby bez přístřeší,
Dům na půl cesty, o invalidní seni-
ory se mohou postarat v domově dů-
chodců. Kromě zařízení města jsou
zde také charitativní organizace po-
skytující stravu a ubytování. Stačí
jen navštívit sociální pracovníky
a požádat o pomoc. 

Co se týká žebrání na invalidní
vozík - ani k tomu se tělesně posti-
žení spoluobčané nemusejí snižovat.
Pokud vím, magistrát přispívá na za-
koupení kompenzačních pomůcek
i na bezbariérové úpravy v bytech.
Z toho, co jsem vyjmenoval vy-
plývá, že nikdo v našem městě že-
brat o peníze na jídlo a vozík ne-
musí. Bohužel, byť ročně vynaklá-
dáme miliony na sociální dávky,
provoz sociálních zařízení a na pod-
poru nestátních organizací nabízejí-
cích sociální služby, citovému vydí-
rání nezabráníme. Můžeme jen při-
pomínat dobrosrdečným lidem, že
sociální služby ve městě fungují a že
žebrající děti či invalidé bývají často
zneužíváni podsvětím jako zdroj
snadného příjmu. 

Rozhodně však nezlehčuji zájem
a solidaritu Ostravanů. Naopak, vá-
žím si jí. Jen doporučuji, aby v pří-
padě, že chtějí podpořit některý
z charitativních projektů, učinili tak
prostřednictvím oficiálních sbírek.
Další možností je třeba zakoupení
časopisu Nový Prostor u některého
z prodejců. Tímto způsobem podají
pomocnou ruku člověku, který se
rozhodl vzdorovat osudu a vlastním
přičiněním se dostat ze svízelné ži-
votní situace.“

Seniofii v Rakousku
Člen ZM Jaromír Horák se zú-

častnil pracovní cesty členů sociální
komise Rady města do Rakouska.
O své poznatky se podělil také
s námi.

„Dostali jsme možnost seznámit
se s problematikou poskytování so-
ciální pomoci a péče starým a handi-
capovaným občanům. Navštívili
jsme několik domovů pro přestárlé
a denních center pro důchodce
v Linci, St. Poltenu, Vídni a hovořili
s pracovníky příslušných úřadů i or-
ganizací zajišťujících zmíněné soci-
ální služby. Značná odlišnost od na-
šeho systému tkví v tom, že jak stát,
tak i zemské vlády zpravidla žádné
domovy nevlastní, pouze hradí sou-
kromým a církevním organizacím
veškeré poskytované sociální služ-
by. Vše je přesně vymezeno smlou-
vami. 

V průběhu cesty jsme absolvovali
řadu podnětných setkání a rozho-
vorů. Rád bych zmínil alespoň jeden
příklad. V Rakousku jsou nově zři-
zovány Tageszcentra pro staré ob-
čany, u nás lze hovořit o tzv. domo-
vinkách. Jde o moderní zařízení, do
kterého jsou ráno důchodci přive-
zeni, zde jsou celý den pod dohle-
dem a tráví svůj čas více než smys-
luplně, odpoledne jsou opět vráceni
do svého domova. Náklady na tako-
výto denní pobyt jsou menší než jed-
norázová návštěva v bytě s poskyt-
nutím některé služby. 

Myslím si, že je vždy podnětné,
podívat se k sousedům, kteří jsou
o krůček před námi při řešení složi-
tých sociálních jevů ve společnosti.
Jde o celoevropský trend stárnutí
populace, hledání způsobů smyslu-
plného prožití konce života každého
jednotlivce.“

Paní Hana Rakusová ze Staré
Bělé se vyznává ze své lásky
k Ostravě:

Ostrava
Neprobouzí se do blankytu 
zpod sveřepého čela.
Hořečnatý třpyt hematitů 
a trpkost Ahasvera.
Zasáhne tě jak tóny chorých varhan,
ta kráska nehodí se k vyšňořeným 

dámám.
Má slova příkrá jako boky hald 
a duši černou, černou nad asfalt.
Ty její písně vedou do podsvětí, 
řeka je slza na chvějící se pleti.
Jen někdy zasní se a zdálky zavoní
dávné lány psárky.
Tou vizí svoje rány obkládá, 
má milovaná černá Ostrava.

❏ Listárna
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Navrhovaná opatfiení smûfiují k úsporám

Na území Ostravy je nûkolik investiãnû zajímav˘ch lokalit

Diskuze o investičních potřebách
a hlavně pak o možnostech města
Ostravy probíhá se stále větší inten-
zitou. Nejčastějším a v současné
době zřejmě i nejsilnějším aspektem
při samotném rozhodování, co a kde
se postaví, je otázka dostatečného fi-
nančního krytí. 

Na březnovém jednání zastupitel-
stva zaznělo, že už v loňském roce
nastala výrazná útlumová křivka in-
vestičních akcí a město - jako jeden
z nejvýznamnějších investorů na
území Ostravy se tak postupně do-
stává do fáze rozhodování, jak a kde
efektivně šetřit a najít potřebné
zdroje. Mnohé už dnes nasvědčuje
tomu, že investiční závazky na ob-
dobí příštích tří let zřejmě nedovolí
realizovat větší akce z vlastních
zdrojů města. A spoléhat se pouze
na dotace ze státního rozpočtu nebo
z Evropské unie (ISPA, PHARE) se
jeví jako nedostačující řešení.

Takovýto návrh opatření vedoucí
k zajištění financování investic
v následujících letech byl předložen
16. dubna 2002 na mimořádném za-
sedání Komise obnovy, výstavby
a rozvoje města Ostravy. Její čle-
nové dospěli k názoru, že tzv.

investiční náročnost příštího roku,
a to z hlediska staveb zahájených
nebo letos zahajovaných, lze snížit
o 347 mil. Kč. Komise pro podporu
ekonomického rozvoje vzala tento
návrh opatření na vědomí o den
později (17. dubna) s upozorněním,

že existuje samozřejmě také mož-
nost čerpat finanční prostředky Ev-
ropské unie.

Rada města navržená opatření
schválila a zastupitelstvo 15. května
vzalo na vědomí. Rozpisu krytí
investičních potřeb a snížení inves-
tiční náročnosti a finančních zá-
vazků pro rok 2003–2005 včetně
promítnutí veškerých opatření do
přípravy investičního rozpočtu příš-
tího roku a zároveň do návrhu kapi-
tálového výhledu na období
2004–2006 bude ale ještě předchá-
zet pracovní seminář, který se usku-
teční 18. a 19. června. Jak řekl ná-
městek primátora Miroslav Svozil,
cílem všech těchto postupů není
v žádném případě přepracování
schváleného rozpočtu pro letošní
rok, ale přesné určení jednotlivých
kroků vedoucích k jasné odpovědi
na otázku, jak bude Ostrava krýt in-
vestiční potřeby následujících tří let.

Obsah i rozsah investiční politiky
města určuje celá řada faktorů. Jak
říká náměstek primátora Vítězslav
Kuta, rozhodující je rozhodně vztah
mezi objemem ročního rozpočtu
a jeho investiční částí, mezi investič-
ním rozpočtem a výší úvěru a také
mezi velikostí investičního rozpočtu
a majetkem města. Rozbor právě
těchto vztahů, možná na první po-
hled poněkud složitějších, naznačil
vedení města nezbytné a rychlé za-
pojení investičního rozpočtu do ře-
šení aktivní politiky zaměstnanosti
v Ostravě. Je si třeba uvědomit, že
asi jeden milion korun, který smě-
řuje do investic, znamená vznik jed-
noho pracovního místa. Současně
investiční růst stojí vždy na prahu
růstu hospodářského.

„Proto bylo rozhodnuto o masiv-
ním nárůstu investičního rozpočtu
v období dvou až tří let, který by po-
kračoval, byť ve skromnější míře,

i v pozdějších letech. Jestliže se do
roku 2000 pohyboval investiční roz-
počet okolo jedné miliardy korun,
pak v roce 2001 překročil 2,5 mili-
ard korun a pro letošní rok předsta-
vuje objem ve výši 2,3 miliard.
Předpokládáme, že v následujících
letech budeme mít na investiční vý-
stavbu 1–1,5 mld. Kč,“ uvádí ná-
městek primátora V. Kuta.

Peníze, které plynou do investiční
výstavby, nečerpá město pouze
z vlastních zdrojů. Kromě státních
dotací a prostředků z Evropské unie
hraje v tomto směru neméně vý-
znamnou roli také soukromý kapitál.
Umístění nachází zejména v připra-
vovaných průmyslových zónách, ale
i v oblasti občanské vybavenosti.
„Ve většině případů se jedná o kom-
binaci kapitálových výdajů města
a soukromého kapitálu. Příkladem je
řešení prostorů, které se nacházejí
podél západo-východní urbanizační

osy, tedy podél ulice 28. října. Jde
o plochy, které nám zanechal jako
zející rány stávající rozporuplný ur-
banistický vývoj. Nepřehlédnutel-
nou lokalitou, přímo předurčenou
pro umístění volnočasových aktivit,
je v tomto smyslu území Staré střel-
nice navazující na Trojické údolí
a Slezskoostravský hrad,“ konsta-
tuje doc. ing. V. Kuta a dodává, že
čilý stavební ruch prožívá po letech
stagnace výstaviště Černá louka.
Také území kolem budovy Divadla
A. Dvořáka je otevřeno dalším in-
vestičním záměrům. Rozhodně však
investičně nejzajímavějším prosto-
rem je v současné době Karolina,
kde probíhá rozsáhlá dekontaminace
(ukončena bude 2004) a kde je při-
pravována výstavba rozšířeného
centra s občanskou vybaveností ce-
loměstského a regionálního význa-
mu. Podle náměstka primátora je
zvažováno, zda postavit na druhé

straně frýdlantské tratě v místě stá-
vajícího ústředního autobusového
nádraží vysoce kapacitní obchodní
centrum vhodně doplňující území
před Domem kultury Vítkovice.
Rozhodující je dobudování roky
opuštěného skeletu na administra-
tivně správní centrum města Os-
travy.

„Ve vazbě na dokončení železnič-
ního koridoru bude rekonstruována
odbavovací hala svinovského ná-
draží a provedena celková dostavba
a rehabilitace přednádražního pro-
storu. Nádraží je mimořádně fre-
kventované a tato vstupní brána do
města musí urychleně začít repre-
zentovat Ostravu jako regionální
metropoli,“ říká V. Kuta. Do výčtu
všech investičních počinů je třeba
zařadit také výstavbu vědecko-tech-
nologického parku, některých do-
pravních staveb i center městských
obvodů.

Do konce letošního roku bude pro-
stavěno z celkových nákladů zhruba
130 mil. Kč. Vícepodlažní objekt bude
dokončen letos v říjnu. Přesune se do
něj podstatná část všech akcí kona-
ných v areálu Černá louka. Projekt je
dílem ing. arch. V. Němce, generálním
zhotovitelem je IPS Skanska Třinec.

Objekt bude navazovat na pavilon
A tak, aby vzniklo jakési dvojhalí.
Budova bude víceúčelová – vedle
výstav umožní pořádání seminářů,
kongresů, kulturních a společen-
ských akcí, a to až pro dva tisíce lidí.
Poskytne 5,5 tisíce metrů čtvereč-

ních výstavní plochy. Polozapuštěné
parkoviště pod novým pavilonem
nabídne 102 parkovací místa. 

Pavilon bude dopravně napojen
na ulici Pivovarskou. Nadále zů-
stane přístupný, i když jen dočasně,
z Havlíčkova nábřeží. Počítá se také
s rozsáhlými úpravami zeleně a pro-
stranství v blízkosti budovy. Objeví
se rovněž drobné prvky architektury
a městský mobiliář, které nejsou ale
do stavby zahrnuty, protože budou
součástí následných úprav prostoru
před Divadlem loutek a Divadlem
A. Dvořáka. 

Stavba za 188 milionÛ korun:
v˘stavní pavilon na âerné louce

V příštím roce bude zajištěno krytí investičních potřeb v objemu
zhruba 1,5 mld. Kč z následujících zdrojů:
volné zdroje po finančním vypořádání roku 2001 269 mil. Kč

nevyčerpané kapitálové výdaje roku 2002, což jsou: 
výrobní zóna Hrabová, II. etapa 30 mil. Kč
středisko správních činností 60 mil. Kč

vázané prostředky z rozpočtu města pro rok 2003 50 mil. Kč

úspora běžných výdajů v roce 2003 150 mil. Kč

příjmy z prodeje majetku 520 mil. Kč

krytí z rozpočtu roku 2003 ve vazbě 
na předložený výhled (zůstatek na kapitálové výdaje) 397 mil. Kč

ostatní zdroje (státní rozpočet, fondy, EU) 31 mil. Kč



❒ 42 bytových jednotek 
– Františkov, Slezská Ostrava
3/2002–12/2004, 55,860 mil. Kč
(letos 29,8 mil. Kč)

❒ Regenerace sídliště Dubina
1/2001–12/2006, 250 mil. Kč
(letos 65,5 mil. Kč)

❒ Sokolská, II. etapa
1/2001–12/2003, 62 mil. Kč 
(letos 31mil. Kč)

❒ Rekonstrukce chodníků,
Hlavní tř., Poruba
1/2001–12/2004, 36,8 mil. Kč 
(letos 16,8 mil. Kč)

❒ Botanická zahrada,
Trojické údolí 
1/2002–12/2005, 95 mil. Kč 
(letos 3 mil. Kč)

❒ ZŠ Polanka, přístavba tělocvičny
1/2002–10/2003, 30 mil. Kč 
(letos 1,2 mil. Kč)

❒ ČS a kanal., Muglinov (ISPA)
6/97–12/2005, 206,6 mil. Kč 
(letos 55,8 mil. Kč)

❒ Kanal. sběrač D, 6. stavba (ISPA)
1/2000–12/2004, 90,8 mil. Kč 
(letos 42,6 mil. Kč)

❒ Sběrač D, Proskovice (ISPA)
1/2000–12/2004, 85,2 mil. Kč
(letos 54,45 mil. Kč)

❒ Průmysl. zóna Mošnov (PHARE)
11/2000–12/2003, 174,3 mil. Kč
(letos 117 mil. Kč)

❒ Výrobní zóna Hrabová, II. etapa
1/2001–12/2003, 56,5 mil. Kč 
(letos 56,5 mil. Kč)

❒ Výrobní zóna Svinov, ul. Rudná
1/2002–12/2003, 70 mil. Kč 
(letos 56 mil. Kč)

❒ Pavilon slonů, zoo
6/2002–12/2003, 80 mil. Kč 
(letos 29 mil. Kč)

❒ Středisko správních činností
1/2001–12/2003, 261 mil. Kč 
(letos 68 mil. Kč)

❒ Rekonstr. Komorní scény Aréna
1/2001–12/2004, 149,5 mil. Kč
(letos 12,5 mil. Kč) 

❒ VTP multifunk. budova (PHARE)
4/2002–6/2003, 150 mil. Kč 
(letos 143,75 mil. Kč)

❒ Rekonstrukce Městského muzea
1/2001–12/2004, 89 mil. Kč 
(letos 45 mil. Kč)

❒ Rekonstr. areálu VOKD Poruba
6/2002–12/2005, 120 mil. Kč
(letos 20 mil. Kč)

❒ Rekonstr. histor. centra Vítkovice
1/2001–12/2003, 30 mil. Kč
(letos 25 mil. Kč)
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Vybrané stavby
a jejich náklady

Kompletní oprava za 165 milionÛ korun: DD Opavská, Poruba

Kategorie stavby Rozpočtovaný Prostavěnost Plánovaná finanční potřeba v letech Z b ý v á
náklad do 12/02 2003 2004 2005 proinvest.

Bytová výstavba 85 160 42 320 25 130 15 010 2 000 700
Technická vybavenost 821 600 248 900 7 600 5 100 281 000 0
Regen. panel. sídlišť 380 550 118 500 45 500 89 500 16 000 111 050
Dopravní stavby 311 800 88 800 106 000 80 000 37 000 0
Veřejné osvětlení 120 000 0 25 000 35 000 50 000 10 000
Zlepšující životní prostředí 187 910 43 000 56 300 67 800 20 810 0
Sociální stavby 198 350 12 000 95 550 89 300 1 500 0
Zdravotnické stavby 487 060 305 733 181 327 0 0 0
Školské stavby 90 000 1 200 34 800 34 000 20 000 0
Vodohospodářské stavby 760 298 270 578 35 720 21 000 8 000 0
Ostatní stavby 1 774 550 882 526 520 624 243 600 127 800 0 
MS v hokeji v r. 2004 604 100 280 100 191 000 63 000 0 70 000 
Stroje a zařízení budou upřesněny v jednoletých investičních rozpočtech
Investiční nákupy 516 938 259 938 155 000 102 000 0 0
Investiční dotace 67 000 40 000 27 000 0 0 0

1 506 551 845 310 564 110
CELKEM 6 405 316 2 593 595 2 915 971 191 750

Seznam staveb zahájen˘ch ãi zahajovan˘ch v roce 2002 (v tis. Kč)
včetně finančních závazků z nich vyplývajících v letech 2003–2005

Opravy této budovy budou zahá-
jeny po výběru zhotovitele a potrvají
do října 2004. V letošním roce bylo
na jejich realizaci uvolněno z měst-
ského rozpočtu deset milionů korun.

Domov důchodců nedostane pouze
„nový kabát“. Rekonstrukce spočívá
zejména v realizaci nového nadzem-
ního podlaží, a to na oba stávající ob-
jekty domova důchodců. Budou do-

stavěna nezbytná úniková schodiště,
vyměněna veškerá okna, doplněny lo-
džie. Samozřejmě dojde ke kompletní
rekonstrukci vnitřních instalací a za-
teplení fasád. Opravy čekají i vstupní
objekt, garáž a skleník. Současně
bude upravena zeleň areálu s ohledem
na nový koncepční návrh celé za-
hrady. Zvětší se i parkovací plochy
před domovem důchodců.

Podstatných změn však doznají
především interiéry. V jednom
křídle budovy vzniknou jednolůž-
kové pokoje s příslušenstvím. Ve
druhém křídle budou seniorům
k dispozici také dvoulůžkové po-
koje, deset z nich s nadstandardním
vybavením. V návrhu se počítá
s 393 lůžky, přičemž 50 lůžek bude
vyčleněno pro imobilní klienty.

Výstavba nového moderního
radiodiagnostického pavilonu byla
zahájena v říjnu loňského roku . V le-
tošním roce by mělo být prostavěno
více než 305 milionů korun. Pro-
jekčně se na této investiční akci podí-
lel Hutní projekt Ostrava, a.s., zhoto-
vitelem je Unips Ostrava, a.s., a By-

tostav Poruba, a.s. Rekonstrukce
a dostavba pavilonu je členěna do
šesti stavebních objektů. Nejvýznam-
nějším je pochopitelně vlastní třípo-
dlažní radiodiagnostický pavilon,
který bude dokončen v březnu příš-
tího roku a kam bude soustředěna
veškerá potřebná technika, počínaje

laboratořemi a konče jednotkou in-
tenzivní péče. Poté by zde mělo být
vyšetřeno každý den až 250 pacientů
z celého Ostravska. Toto samostatné
pracoviště Městské nemocnice Os-
trava, stojící na tisíci metrech čtve-
rečních, bude mít vlastní parkoviště
i příjmovou kancelář.

Rekonstrukce a dostavba za 480 milionÛ korun:
radiodiagnostick˘ pavilon v Mûstské nemocnici Ostrava



10 Ostravská radnice kvûten 2002

Příznivý vývoj na ostravském
trhu práce pokračoval také v prů-
běhu dubna. Počet evidovaných
uchazečů o zaměstnání se podruhé
za sebou opět snížil a po třech mě-
sících znovu podkročil šestadvace-
titisícovou hranici. Oproti předcho-
zímu měsíci, kdy ubylo 234 osob,
se tempo poklesu nezaměstnanosti
dokonce ještě podstatně zrychlilo.

K 30. dubnu registroval Úřad práce
v Ostravě celkem 25 748 osob, což je
o 512 méně než koncem března. Zá-
roveň se jedná o třetí největší mezi-
měsíční úbytek za posledních osm let.
Ve srovnání se stejným obdobím loň-
ského roku byl stav občanů bez práce
nižší o 35, před dvěma lety jsme evi-
dovali o 637 osob více. Míra neza-
městnanosti se od konce března sní-

žila z 16,5 na 16 %, meziročně se její
hodnota zmenšila o 0,4 procentního
bodu. U žen dosáhla úrovně 17,2 %,
u mužů nyní činí 15 %.

Nově se v dubnu ucházelo o práci
1 915 osob, tj. o 145 více než v březnu
a pouze o 2 méně než před rokem.
Mezi novými klienty úřadu práce byli
z jednotlivých profesí nejvíce zastou-
peni především prodavači a pracov-
níci bez kvalifikace, dále číšníci
a servírky, řidiči, kuchaři a obchodní
zástupci. Z větších ostravských pod-

niků převažovali mezi novými ucha-
zeči o zaměstnání bývalí zaměstnanci
a. s. OKD (26 - včetně osob uvolně-
ných z dceřiných společností) a s. r. o.
Hruška (18). Mnohem méně osob než
dříve přichází od poloviny loňského
roku do evidence z a. s. Vítkovice.
V dubnu se jich přihlásilo jen 13, od
začátku roku 73. To je o 255 méně
než za stejné loňské období. Počet za-
městnanců, kteří opustili a. s. Nová
huť a požádali letos o zprostředkování
zaměstnání, je ještě nižší. Celkem se
jich v první třetině roku zaregistro-
valo 44 (meziročně jen o 7 více). Re-
strukturalizace českého ocelářského
průmyslu ale zdaleka neskončila
a další výraznější vlna zaměstnanců
uvolňovaných z hutnictví se zřejmě
projeví především v následujících 2–3
letech.

Vyřazeno z evidence bylo 2 427
uchazečů. Z nich 67,3 % nalezlo
pracovní uplatnění, což je absolutně
třetí nejlepší výsledek dosažený
v tomto měsíci za celou dobu exi-
stence úřadu práce. Sezonní efekt
postupně sílí a pracovníky přibírají
zatím nejvíce stavební firmy, kte-
rým teplejší počasí umožňuje zahájit
nové aktivity. K zapojování ucha-
zečů o zaměstnání do pracovního
procesu významně přispívá také čin-
nost úřadu práce v oblasti aktivní
politiky zaměstnanosti. V dubnu se
prostřednictvím veřejně prospěš-
ných prací podařilo umístit 185
uchazečů o zaměstnání. Za čtyři mě-
síce letošního roku nalezlo tímto
způsobem s finanční podporou
Úřadu práce v Ostravě práci celkem
410 občanů. (JZ)
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S pfiíchodem jara zaãalo ub˘vat lidí bez místa

❏ Úfiad práce v Ostravû

Určitě ne na úřadu práce, může znít
jednoduchá odpověď na tuto otázku.
Právě sem, k paní Věře Polívkové na
oddělení veřejně prospěšných prací
ale míří v poslední době stále častěji
lidé, kteří byli odsouzeni k obecně
prospěšným pracím a nechtějí se ne-
chat „odbýt“. V tom, co jsou veřejně
prospěšné práce a obecně prospěšné
práce, panuje zřejmě nedorozumění
i na některých úřadech, kam se po-
trestaní obracejí s dotazy, protože ty

je odkazují právě na úřad práce. Ten
ale zabezpečuje práci na veřejně pro-
spěšných pracích a jen pro nezaměst-
nané občany ze své evidence.

Lidé odsouzení k obecně prospěš-
ným pracím musejí po obdržení pra-
vomocného rozhodnutí soudu (trest-
ního příkazu či rozsudku) vyhledat
Probační a mediační službu Minister-
stva spravedlnosti ČR, která v Os-
travě sídlí na ulici 28. října č. 150.
Jednou z činností, kterou se tato

služba zabývá, je právě dojednávání
obecně prospěšných prací. Jak nám
řekla pracovnice probační a mediační
služby Andrea Popelková, člověk
pravomocně odsouzený k obecně pro-
spěšným pracím se u nich může při-
hlásit sám o své vůli a pokud tak neu-
činí, je pracovnicemi služby vyzván,
aby se dostavil. „Během tohoto kon-
taktu projednáme podmínky výkonu
obecně prospěšných prací a pokud
máme volné místo, vystavíme pro

okresní soud podklady, na jejichž zá-
kladě vydá usnesení o místu a druhu
výkonu obecně prospěšných prací,“
upřesnila Andrea Popelková. Po vy-
dání usnesení soudu musí odsouzený
občan do čtrnácti dnů vyhledat insti-
tuci (nejčastěji jde o úřady městských
obvodů), u které bude vykonávat
obecně prospěšné práce. Domluví se
tam již o konkrétních podmínkách,
například o době, kdy bude pracovat,
kolik hodin, a podobně. (sb)

Někteří zaměstnavatelé se domní-
vají, že zrušením nařízením vlády č.
228/2000 Sb., které stanovilo výši po-
vinného podílu zaměstnávání občanů
se změněnou pracovní schopností, jim
tato povinnost odpadla. Není to tak.
Jak jsme uvedli již v dubnovém vy-
dání Ostravské radnice, tuto povinnost
nyní řeší novela zákona č. 1/1991 Sb.,
o zaměstnanosti v platném znění.

V poslední době se legislativní
ustanovení, která se týkají zaměst-
návání občanů se změněnou pra-

covní schopností, mění často. Vláda
zjevně usiluje o vytvoření takového
prostředí, které by co nejvíce moti-
vovalo zaměstnavatele nabídnout
uplatnění lidem, kteří jsou na trhu
práce v nevýhodě. Připomeňme, že
nyní zaměstnavatelé nad 25 zaměst-
nanců musí splnit buď povinný 4%
podíl zaměstnávání občanů se změ-
něnou pracovní schopností, nebo
musí brát výrobky firmy, která za-
městnává více než 50 % takových
občanů či odvádět do státního roz-

počtu za každé nesplnění povinného
podílu 1,5násobek průměrné mzdy.
Samozřejmě lze kombinovat všech-
ny tři způsoby naplnění povinného
podílu.

Podle čtvrtletní statistiky Úřadu
práce v Ostravě, který dodržování zá-
kona sleduje, ostravští zaměstnava-
telé naplňovali povinný podíl zaměst-
návání občanů se změněnou pracovní
schopností na 62,5 %. Plnění formou
odběru výrobků od firem vzrostlo
proti loňsku o 7,5 %, zbytek byl plněn

odvodem příslušných částek do stát-
ního rozpočtu.

Podrobné informace k zaměstná-
vání občanů se změněnou pracov-
ních schopností a právní normy na-
jdete na internetových stránkách mi-
nisterstva práce a sociálních věcí.
Přes tuto stránku se můžete dostat
také ke katalogu firem zaměstnáva-
jících převážně osoby se změněnou
pracovní schopností, který je umís-
těn na stránce Úřadu práce v Olo-
mouci: www.upoc.cz. (sb)

Kam se hlásit na obecnû prospû‰né práce?

Znovu k zamûstnávání obãanÛ se zmûnûnou pracovní schopností
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Sedmadvacátý ročník Meziná-
rodního hudebního festivalu Ja-
náčkův máj přivede do Ostravy ve
dnech 24. května až 13. června
řadu skvělých hudebníků, v je-
jichž podání zazní krásná hudba –
tradiční i neznámá díla klasiků, ale
také hudba méně vážná, třeba jazz
nebo folklor. Záštitu nad festiva-
lem převzal primátor Č. Vlček.

„Letošní ročník je věnován Igoru
Stravinskému. Představte si, že na-
příklad Žalmová symfonie se v Os-
travě třicet let nehrála, a přitom tady
měla českou premiéru za osobní
účasti autora. Zařadili jsme ji na
program závěrečného koncertu fes-
tivalu, který bude řídit slavný diri-
gent Libor Pešek. Poprvé v našem
městě zazní Stravinského houslový
koncert, který zahraje virtuos Ivan
Ženatý. Na zahajovacím koncertě
publikum uslyší možná nejznámější
Stravinského dílo Svěcení jara v po-
dání Slovenské filharmonie,“ uvedl
ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

Po dva večery bude hostitelem Ja-
náčkova máje Hornické muzeum
Landek. Organizátoři sem, stejně
jako v loňském roce, umístili „ne-
vážné“ hudební dýchánky. První ve
znamení klasického jazzu s přesa-

hem do folklorních inspirací - Emil
Viklický se svým legendárním triem
přiveze zpěvačku a cimbalistku Zu-
zanu Lapčíkovou. Druhý večer patří
comebacku Michala Prokopa.

Velmi zajímavý bude podle slov
J. Javůrka rovněž večer o slavných
houslích, v jehož průběhu Jaroslav
Svěcený spolu s Janáčkovým ko-
morním orchestrem představí vzác-
né nástroje z pražských sbírek
v atraktivním programu složeném ze
skladeb Vivaldiho, Bacha a Bendy.
Za zmínku stojí také koncertní pro-
vedení opery Šárka. Bez obav mo-
hou přijít i ti, kdo se bojí Janáčkovy
náročné hudby. Jde totiž o jeho
ranné dílo, romantickou operu psa-
nou pod vlivem staré české operní
školy. Na tomto koncertu Moravské
filharmonie vystoupí také Lukáš
Vondráček. Provede známý Prokof-
jevův klavírní koncert.

Letošní ročník festivalu má před
sebou teprve slavnostní zahájení, ale
jeho organizátoři už teď vědí, kdo se
na něm představí třeba za dva roky.
„Skutečně pracujeme s tříletým
předstihem a máme šestiletou pro-
gramovou koncepci. Prozradím, že
Janáčkův máj 2003 je z osmdesáti
procent připraven a bude na krásné

téma - slovanská hudba období ro-
mantismu. V roce 2004 zazní přede-
vším hudba českých autorů. Účast
slavných hvězd hudebního nebe zá-
visí pochopitelně především na
množství peněz, které se nám podaří
získat. Uvědomme si, že vlajková
loď českých hudebních festivalů
Pražské jaro má asi desetkrát vyšší
rozpočet než my,“ vysvětlil Jaromír
Javůrek. Reagoval také na otázku,
zda tradičně vysoké hudební úrovni
Janáčkova máje odpovídá i zájem
zdejšího publika.

„Ostrava má více než tři sta tisíc
obyvatel, kolik z nich patří mezi pra-
videlné návštěvníky divadel, kon-
certů? Dva, tři tisíce, více to nebude.
Festivalové koncerty loni navštívilo
přes sedm tisíc posluchačů. Dou-
fáme, že takto velký zájem zazna-
menáme i tentokrát.“

Janáčkův máj nabízí kvalitní
hudbu na špičkové interpretační
úrovni opravdu všem zájemcům.
Nejdražší vstupenky stojí 250 Kč,
studenti a důchodci mají slevy. In-
formace o programu a předprodeji
jsou dostupné například v Městském
informačním centru na Nádražní
ulici nebo na internetových strán-
kách: www.arskoncert.cz (o)

Janáčkova filharmonie Ostrava
má za sebou další úspěšnou sezonu,
která přinesla několik novinek. Tou
nejžhavější je zahájení cyklu Svě-
tová varhanní tvorba.

„Dvouletý provoz varhan v sále
Domu kultury Vítkovice, který je
naším koncertním sálem, prokázal,
že se jedná o nástroj špičkové
kvality. Varhany patří k největším
v České republice a po stránce kon-
certního umění jsou opravdu jedi-
nečné. Nový cyklus varhanních re-
citálů by měl před ostravské publi-
kum přivést renomované umělce
z celého světa. Dosud se konaly dva
koncerty a po letních prázdninách
chystáme pokračování s varhaníky
z Japonska, Polska a České repub-
liky,“ vysvětlil ředitel Janáčkovy
filharmonie Jan Hališka.

Další změna se týká sídla filhar-
monie. Stoprocentním akcionářem
Domu kultury Vítkovice se rozhod-
nutím zastupitelstva stalo statutární
město Ostrava. Podle J. Hališky to
samozřejmě není přímočará záleži-
tost. Je třeba, aby došlo k souznění
mezi požadavky města, jeho kultur-
ními potřebami a každodenním cho-
dem tohoto kulturního domu, pro-
tože provozovatelem nadále zůstává
Dům kultury Vítkovice, a. s. „Dou-
fám, že zástupci města v dozorčí
radě dokáží prosadit vůli majitele
a usměrnit činnost v této nemovi-
tosti tak, aby na tom získala kultura.

Pokud se toto nepodaří, měli by
pravdu všichni ti, kdo s koupí ne-
souhlasili a označili ji za mrhání pe-
nězi. Naskýtá se tady obrovský pro-
stor pro divadelní ochotníky, folk-
lorní soubory, které nemají kde
rozvíjet svou činnost, výstavy,
vzdělávací kurzy a řadu dalších vol-
nočasových aktivit pro obyvatele
Ostravy. Bude obnoven provoz ba-
letního sálu i hudebního studia. Po-
čítáme také s rozšířením prostoru
pro filharmonii. V současné době
jsou zkušební a koncertní sály od
sebe vzdáleny tři poschodí, což je
velice nepraktické. Velmi stísněné
jsou šatny, potřebujeme další skla-
dové prostory, které bychom mohli
umístit do zdejších nevyužívaných
podzemních prostor,“ řekl ředitel
filharmonie.

Tradiční dominantou je nesporně
Janáčkův máj. Koncert 2. června
v Domě kultury Vítkovice bude pro
členy a příznivce filharmonie možná
trošku nostalgický. Po šesti úspěš-
ných sezonách se naposledy v roli
šéfdirigenta představí Christian Ar-
ming. Na tomto postu jej po prázd-
ninách vystřídá Petr Vronský. Pod
vedením stálice světového koncert-
ního umění Libora Peška se Janáč-
kova filharmonie představí také na
závěrečném koncertu festivalu, kde
zazní skladby Antonína Dvořáka
a Igora Stravinského. (ol)
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JanáãkÛv máj nabídne ‰piãkové umûní

Prostory pro filharmoniky budou roz‰ífieny

Cyklus varhanních koncertÛ

ÚSPùCH V BELGII. Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly v Ostravě-
Mariánských Horách už potřetí přivezl vítěznou trofej z Evropského
hudebního festivalu v belgickém Neerpeltu. Porota na jubilejním
50. ročníku ocenila výkon mladých zpěváčků 1. cenou v kategorii vý-
běrových dětských sborů. Na snímku jsou členky sboru při slavnost-
ním průvodu ulicemi Neerpeltu. Účast dětí na tomto festivalu byla fi-
nančně podpořena městským grantem. Začátkem června nás bude Os-
travský dětský sbor reprezentovat na festivalu v italském Camerinu.
V Miláně zazpívá pro české krajany.

Architektura v muzeu
Státní památkový ústav v Os-

travě připravil výstavu, která se
bude konat od 28. 5. do 4. 8. v Mu-
zeu umění v Regensburku pod zá-
štitou primátora města Ostravy. Ex-
pozice je zaměřena na městskou ar-
chitekturu na přelomu 19. a 20.
století a v jejím průběhu bude pre-
zentována německá mutace knihy
J. Vybírala s názvem Zrození vel-
koměsta. 

Fotografická v˘stava
Známí, neznámí - to je název fo-

tografické výstavy, která bude slav-
nostně zahájena 3. června v 15. 30
hodin v Ostravském muzeu. Autor
Alois Jedlička na více než dvou
stovkách barevných snímků předsta-
vuje, jak již samotný název napo-
vídá - populární a známé, ale i do-
cela neznámé tváře. Výstava potrvá
do 30. července a možná se na ně-
které z fotografií najdete i vy.

Pomoc neziskov˘m
organizacím

Cílem projektu s názvem Síťování
informačních center pro neziskové
organizace v regionech České repub-
liky je poskytování podpory nezisko-
vému sektoru. V Moravskoslezském
kraji se na jeho realizaci podílí ob-
čanské sdružení Vita. Neziskovým
organizacím poskytuje řadu důleži-
tých informací, např. jak založit ne-
ziskovou organizaci, kde najít po-
třebné regionální kontakty, kde se
dozvědět o vzdělávacích či jiných ak-
cích zaměřených na tento sektor. Vita
také poradí jak a kde hledat finanční
prostředky a jak žádat o grant.

Zájemci mají k dispozici také kni-
hovnu, která nabízí knižní tituly a ča-
sopisy zabývající se problematikou
neziskových organizací. Knihovna je
umístěna v prostorách Setkávárny
Vity na Ahepjukově ulici č. 2 v Os-
travě-Fifejdách. Bezplatně si tady
můžete zapůjčit některou z přibližně
1990 publikací (Jak napsat výroční
zprávu, Občanské právo spolurozho-
dovat, Finanční řízení, aj.), 37 časo-
pisů a 190 videokazet. Vybrané ti-
tuly si lze zakoupit v miniprodej-
ničce. Bližší informace získáte na
telefonním čísle 069/ 661 11 58 nebo 
e-mail: vitaova@ova.comp.cz (r)



Pavilon péče o matku a dítě Fa-
kultní nemocnice s poliklinikou
v Ostravě-Porubě (FNSPO) bude
slavnostně otevřen 24. května.
Následující den, tedy v sobotu, si
celý pavilon a jeho špičkové vyba-
vení mohou prohlédnout všichni
zájemci v rámci Dne otevřených
dveří. Poté začne stěhování kli-
niky z Ostravy-Zábřehu. Zpro-
voznění nového objektu je pláno-
váno na 1. červenec.

V porubském areálu tedy získala
nejen Ostrava, ale celý Moravsko-
slezský kraj moderní porodnici
a novorozenecké oddělení odpoví-
dající evropskému standardu. Lůž-
ková část v prvním patře má k dis-
pozici 30 míst ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním sociálním zaří-
zením. Jejich vybavení nabízí ma-
minkám s dětmi maximálně pří-
jemný pobyt v nejvzácnějších chví-
lích života. Ve druhém patře jsou
porodní sály s nejmodernější moni-
torovací a diagnostickou technikou
a pět porodních pokojů. Jeden
z nich je vybaven hydromasážní va-
nou, takže klinika umožní rodičkám
porod do vody. Dva operační sály
sloužící pacientkám s gyneko-
logicko-onkologickým onemocně-
ním jsou rovněž vybaveny špičko-
vými endoskopickými technolo-
giemi. Součástí Pavilonu péče
o matku a dítě je také novoroze-

necké oddělení Kliniky dětského lé-
kařství. Kapacita kliniky je při-
bližně 1 700 porodů ročně.

Na pomoc dětem je zaměřena
také peněžní sbírka vyhlášená u pří-
ležitosti 90. let trvání FNSPO.
Sbírka Přístroje dětem má číslo
účtu: 86-5206900277/0100 a je ur-
čena na zakoupení speciální přístro-
jové techniky pro hematoonkolo-
gické oddělení a dětskou neurolo-
gii. Každý z nás může přispět
sumou opravdu symbolickou v po-
rovnání s šancí na záchranu dět-
ského života - devadesáti koru-
nami. Za tuto částku můžete v po-
bočkách České pošty, Městského
informačního centra a dalších ozna-
čených místech zakoupit samo-
lepku s logem sbírky. Příspěvek lze
zaslat také složenkou nebo bankov-
ním příkazem. Sbírka trvá do
31. května 2002.

Fakultní nemocnice s poliklini-
kou slouží nejen Ostravanům, ale
nyní také více než dvěma milionům
obyvatel spádové oblasti už devade-
sát let. Základní, specializovanou
i vysoce specializovanou zdravotní
péči zajišťuje čtyřicet klinik, oddě-
lení, center, laboratoří, ústavů i ne-
mocniční lékárna. Ročně je na 1395
lůžkách hospitalizováno průměrně
42 tisíc osob, přičemž většinou jde
o pacienty se závažnou či kompli-
kovanou diagnózou. (ol) 
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DÁRCI KRVE. Zlaté Janského plakety za čtyřicet bezpříspěvkových od-
běrů krve obdrželo z rukou primátora Čestmíra Vlčka osmdesát
dárců. Součástí ocenění je také celoroční volná jízdenka MHD v Os-
travě. Všem patří velký dík, protože jde opravdu o nejcennější teku-
tinu na světě a potřebovat ji může kdokoli z nás. Zejména nastávající
letní měsíce znamenají pro nemocnice zvýšenou potřebu krve. Přibývá
nehod i úrazů dětí. Všichni, kdo chtějí pomoci a darovat krev mohou
navštívit Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou v Os-
travě-Porubě od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin, ve čtvrtek až do
16.30 hodin. (l)

STROM MILÉNIA. Dvě lípy darované sponzory zasadili u Gymnázia
Olgy Havlové v Ostravě-Porubě studenti školy a esperantisté působící
při ostravské organizaci Svazu důchodců ČR. Připojili se tak k celore-
publikové akci Stromy milénia.

Ostrava se stala prvním městem
v České republice, ve kterém pra-
cuje romská terénní zdravotní asi-
stentka.

„Jde o to, jak usnadnit komuni-
kaci mezi zdravotníky a romskou
komunitou, udělat další krok ke sblí-
žení většinové společnosti s etnic-
kou menšinou. Na příkladu asistentů
ve školách a terénních pracovníků
v jednotlivých obvodech jasně vi-
díme, že Romové mnohem lépe při-
jímají a akceptují informace od
členů své komunity. V žádném pří-
padě se nesnažíme suplovat odbor-
nou zdravotní péči,“ zdůraznila
romská poradkyně Lýdia Poláčková.

Zdravotní asistentka Eva Husa-
rová je k zastižení v prostorách dět-
ského oddělení Vítkovické Nemoc-
nice Blahoslavené Marie Antoníny,
kde v současné době pracuje jako
dobrovolnice. Od léta bude její čin-
nost financována z prostředků
vládního projektu Integrace rom-
ské komunity. V závěru roku bu-
dou vyhodnoceny první zkušenosti
a ohlasy a romští terénní zdravotní

asistenti se pak jistě objeví i v dal-
ších městech České republiky.

„V každodenní práci našeho oddě-
lení jsme cítili potřebu zaplnit komu-
nikační mezeru mezi lékaři a rodiči
sociálně handicapovaných dětí tak,
abychom předešli zbytečným nedo-
rozuměním. Zdravotní asistentka ve
spolupráci s obvodním dětským lé-
kařem a dětskou sestrou vyhledává
a kontaktuje takzvané problémové
rodiče a dále s nimi pracuje. Kontro-
luje například dodržování léčebného
režimu, vysvětluje důležitost očko-
vání dětí, preventivních prohlídek,
nezbytnost odborné péče. Zkrátka,
doplňuje efekt léčebné i preventivní
terapie,“ shrnul primář dětského od-
dělení MUDr. Jan Boženský.

Zdravotní asistentka napomáhá
k usnadnění obousměrného dialogu.
V kontaktním místě v dětském od-
dělení vítkovické nemocnice se na
ni mohou obracet nejen lékaři
a sestry, ale samozřejmě také Ro-
mové, kteří potřebují poradit, zpro-
středkovat odborné vyšetření nebo
jinou zdravotnickou péči. (ol)

Asistentka pomáhá 
zdravotníkÛm i RomÛm

Celý květen bude v Městské ne-
mocnici Ostrava-Fifejdy ve znamení
soutěže o nejsympatičtější sestřičku.
Vybírat budou pacienti na lůžkových
odděleních i ambulancích nemocnice,
a to prostřednictvím anketních lístků. 

Tři nejlepší sestry získají zajímavé
ceny, které jim budou předány bě-
hem slavnostního odpoledne 19.
června od 15 hodin. Anketní lístky
budou slosovány, takže také některý
z pacientů získá drobný dárek. Bu-
dete-li vyplňovat anketní lístek, ne-
zapomeňte na něj uvést svou adresu.
Smyslem této ojedinělé akce je oce-
nit náročnou práci sestřiček a pokusit
se zatraktivnit jejich povolání.

V pátek 31. května od 10.00 do
15.30 hodin bude na dětském oddě-
lení městské nemocnice Den otev-
řených dveří. Všichni zájemci si
mohou prohlédnout netradiční am-
bulance, čekárnu, hernu i sociální
zařízení, o jejichž vybavení se před
rokem postarala Nadace Archa
Chantal v rámci projektu Svět
park. Najdete tady lavičky, fon-
tánu, potůček, altán, děti se mohou
točit na kolotoči. „Jde o to, aby se
studené a neosobní prostředí pro-
teplilo. V nemocnici by se nemělo
léčit jen tělo, ale i duše,“ sdělila
představitelka nadace Chantal
Poullain. (r)

Volba nejsympatiãtûj‰í sestfiiãky

Nová porodnice
evropského standardu



SVùT S PET. Znalosti a vědomosti dětí o odpadech prověřuje soutěž při-
pravená Zeleným bodem Ostrava ve spolupráci s OZO Ostrava. Soutěž
s názvem Svět s PET je určena žákům čtvrtých až sedmých ročníků zá-
kladních škol a začíná právě tento měsíc. Přihlášené třídy nejprve absol-
vují besedu s diapozitivy zaměřenou na ekologii odpadů. Druhé kolo spo-
čívá ve vyplnění vědomostních testů a vyvrcholením bude soutěžní dopo-
ledne pro nejlepší třídy. První cena je opravdu lákavá - báječný školní
výlet. Chcete-li se přihlásit, stačí kontaktovat Zelený bod Ostrava,
28. října 4, Moravská Ostrava, telefon číslo 613 06 23.

Smyslem soutěže je informovat děti a jejich prostřednictvím rodiče
a další dospělé o možnostech likvidace plastových obalů ve městě. Dovědí
se, kde jsou umístěny kontejnery na separované plasty a především se
naučí láhve před vyhozením správně deformovat. PET láhev obsahuje
2,5 litru vzduchu a zůstane-li zašroubovaná v původním stavu, kontej-
nery jsou hned plné, a tím se systém sběru a hlavně svozu pořádně pro-
draží. Separace plastů v Ostravě rozhodně není bezúčelná. Na speciální
třídicí lince OZO Ostrava jsou plasty spolu s dalšími materiály drceny,
homogenizovány, lisovány a následně používány jako palivo v peci ce-
mentárny v Hranicích na Moravě. (o)

Doléčovací centrum s chráněným
bydlením na Štramberské ulici ve
Vítkovicích začalo v dubnu sloužit
svým klientům. Zprovozněním to-
hoto zařízení byl dovršen systém re-
socializace uživatelů nealkoholo-
vých drog na území města.

Cílem chráněného bydlení je po-
moci klientovi zvládnout náročný
přechod z léčebného zařízení, kde
pod dohledem abstinoval, do nor-
málního života bez drog. „Střet s re-
alitou po opuštění komunity je pro
abstinujícího narkomana opravdu
velmi náročný. Snažíme se mu po-
moci zmírnit ten náraz, aby vydržel
abstinovat, mohl si najít práci a sa-
mostatné bydlení,“ vysvětlil ve-
doucí oddělení prevence kriminality
magistrátu Vladimír Gembal. Kapa-
cita zařízení, prvního svého druhu
v Moravskoslezském kraji, je šest
lůžek v jednoduše zařízených poko-
jích. Délka pobytu je maximálně
šest měsíců.

V domě na Štramberské ulici se
nabízí všem zájemcům individuální,
partnerské a rodinné konzultace, sku-
pinové i tematicky orientované tera-
pie, zprostředkování zdravotnických
služeb, sociální, právní a pracovní
poradenství. Zřízení Doléčovacího
centra s chráněným bydlením bylo fi-

nancováno ze zdrojů meziresortní
protidrogové komise, ministerstva
zdravotnictví (1,2 mil. Kč) a rozpočtu
města (96 tisíc Kč).

Ostravsko se řadí na třetí místo
v republice v počtu drogově závis-
lých osob. Nejčastěji užívanou dro-
gou ve městě je momentálně pervitin,
následuje marihuana. Průměrný věk
narkomanů je 23 let a většinou jde
o muže. V průměru každý čtrnáctý
Ostravan má zkušenost s drogou.

Tato čísla jsou jistě výmluvná
a jak známo, každá represe je pod-
statně dražší než včasná a účinná

prevence. Město Ostrava se proto
už od roku 1996, kdy vznikl odbor
prevence kriminality, tímto problé-
mem programově zabývá. V sou-
časné době je všem potřebným
k dispozici Kontaktní street cent-
rum a Centrum primární prevence
na Mariánskohorské ulici, resocia-
lizační zařízení v Čeladné-Podolán-
kách, Středisko prevence drogo-
vých závislostí při Diagnostickém
ústavu v Ostravě, Denní psychia-
trický stacionář a Detoxifikační
centrum ve Fakultní nemocnici
s poliklinikou v Porubě. (ol)
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Když před čtyřmi lety ostravský
ústav sociální péče pro mentálně po-
stižené uspořádal poprvé dny ote-
vřených dveří, byli všichni pracov-
níci překvapeni velkým zájmem.
Během jediného dne navštíví jedno-
tlivá zařízení ústavu nejen odborníci
zabývající se touto problematikou,
ale také rodinní příslušníci postiže-
ných osob, studenti odborných škol
i laická veřejnost zajímající se, jak
to v takové sociální instituci vypadá. 

Pro pracovníky ústavu je povzbu-
zující, že většina návštěvníků od-
chází příjemně překvapena úrovní
péče i útulným prostředím s řadou
výtvarných nápadů v interiérech.

Letos se Den otevřených dveří
uskuteční 23. května od 10 do 16 ho-
din ve všech zařízeních organizace
(Stacionář, Diagnostické oddělení,
Rehabilitační oddělení, Dětské cent-
rum, Týdenní a denní pobyt pro mlá-
dež, Škola života, Domov pro do-
spělé, Chráněné dílny). Samo-
zřejmě, že pro rodiče nebo
opatrovníky postižených dětí, kteří
uvažují o umístění potomka na
denní, týdenní či celoroční pobyt do
některého zařízení ostravského
ústavu, jsou dveře otevřeny stále.
Stačí jen zavolat a domluvit si ná-
vštěvu s vedoucím vybraného zaří-
zení. Ten také poskytne veškeré in-

formace o rozsahu péče. Informace
o možnostech umístění handicapo-
vaného do jednotlivých zařízení os-
travského ústavu podá vedoucí dia-
gnostického oddělení (tel.: 622 32
34, ústředna 622 32 11).

Pro rodiče či opatrovníky je
ovšem důležité, aby v případě zájmu
o umístění dítěte do ústavu v před-
stihu podali žádost na odbor sociál-
ních věcí Magistrátu města Ostravy.
Zvýšenému zájmu o denní pobyty
vyšel ústav vstříc a od 1. 1. 2002
otevřel další místa v diagnostickém
oddělení v Ostravě-Muglinově, kde
jsou přijímáni mentálně postižení
i s kombinovanými vadami. (r)

Ústav pofiádá Den otevfien˘ch dvefií

Nové doléãovací centrum nabízí své sluÏbyPOMOC PRO DùTI
Onemocnění Diabetes Melli-

tus 1. typu, tedy cukrovka, po-
stihuje každý rok stále více
dětí a mladých lidí. Je s ní spo-
jeno mnoho omezení, zdravot-
ních rizik, přísná dieta, jejíž
dodržování je finančně dosti
nákladné, inzulínová léčba
aplikovaná injekčně několi-
krát denně. Zkrátka, péče
o dítě postižené cukrovkou
znamená velkou zátěž pro ce-
lou rodinu. S cílem podpořit
mladé diabetiky, jejich rodiče,
příbuzné, učitele a všechny ty,
kteří o ně pečují, vzniklo Sdru-
žení rodičů a přátel diabetic-
kých dětí v České republice
(SRPDD).

V Ostravě sídlí Klub Morav-
skoslezského kraje SRPDD,
který je zaměřen na pomoc dia-
betickým dětem v tomto regi-
onu. V letošním roce členové
klubu připravili řadu odbor-
ných přednášek, jednodenní vý-
lety, víkendové pobyty určené
pro vzdělávání dětí a rodin dia-
betiků, sportovní dny a tzv. Dia
tábory, kde si děti mohou užívat
prázdninových radovánek pod
stálým dohledem lékaře.

Bližší informace získáte na
internetové adrese sdružení:
web.telecom.cz/ldt/srpddm
nebo na tel. č. 0604/62 90 46.

MÓDNÍ P¤EHLÍDKA
Hostitelem Celostátní módní

přehlídky odborných učilišť
a praktických škol s výukou
šití oděvů zařazených do sítě
speciálních škol se letos stala
Ostrava.

Odborné učiliště a Praktická
škola Ostrava-Poruba, K. Po-
korného 1742 pořádá 9. ročník
této módní přehlídky, která se
koná 21. května od 14 hodin
v sále Domu kultury Vítkovice.
Osmnáct škol z celé republiky
bude reprezentovat vždy osm
děvčat, která předvedou ve-
černí společenské oblečení ušité
žákyněmi daného učiliště. Kaž-
dá škola také nominuje svou
zástupkyni do soutěže Miss
2002, kterou zvolí odborná po-
rota. Cílem akce je ukázat, že
i mladí lidé s handicapem se
mohou velmi dobře vzdělávat,
prožívat mládí v podnětném
prostředí s motivací zisku vý-
učního listu a úspěšně se zařa-
dit do života. Jak doplnila ředi-
telka pořádající školy Jana
Majvaldová, jde také o prezen-
taci města, které podporuje
snahy mladých lidí ve všech ob-
lastech. Netradiční módní pře-
hlídka získala dotaci z měst-
ského grantu a jsou na ni zváni
všichni zájemci z řad veřej-
nosti. 

Terapeutka s klientem v jednom z pokojů chráněného bydlení.
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Název Třebovice (až do roku
1922 Střebovice) vznikl zpodstatně-
ním přídavného jména třebová, což
je ves, která ležela na místě vytříbe-
ném, kde dříve stával les. Ten byl
vykácen a vypálen.

Nejstarší písemná zmínka o tvrzi
v Třebovicích, která patřila Bene-
šovi z Kravař, je zaznamenána v lis-
tině o rozdělení opavského knížectví
z roku 1377. V roce 1424 tuto tvrz
spolu s dvorem, mlýnem a ostatním
příslušenstvím zapsal Jan Jičínský
z Kravař své manželce - opavské
kněžně Anežce. Po jeho smrti přešly
Třebovice do majetku opavských
knížat, z nichž Václav je dal ještě
s Porubou a Svinovem do dědičného
užívání bratrům Janovi a Matějovi
Sobkovi z Kornic. „Z dalších maji-
telů si připomeňme také Štěpána
Střelu mladšího z Chechle, který
vlastnil Třebovice v roce 1451. Po
něm je zdědil jeho syn Jiří. Ovšem
ten zemřel jako bezdětný kolem
roku 1513, a tak se dědičkou ma-
jetku stala jeho sestra Markéta Stře-
lová z Chechle, provdaná Bzencová
z Markvartovic. Ves předala do dr-
žení synovi Fabiánovi, který ji
v roce 1522 postoupil bratrovi Jind-
řichovi,“ říká ředitelka archivu Bla-
žena Przybylová.

Dodává, že právě se jménem Jind-
řicha Bzence z Markvartovic je spo-
jeno období značného rozkvětu
Třebovic. Na českém králi Ferdi-
nandovi I. dosáhl například tento
nesporně schopný majitel třebovic-
kého panství povýšení vsi na měs-
tečko s právem konání dvou výroč-
ních trhů, užívání znaku a také sou-
hlas s provozováním živností. Ke
statku patřily rybníky Bezděk, Polní
a Lesní, mlýn i pivovar. 

„Třebovice se den po dni zvele-
bovaly. Ale Jindřich se díky svým
aktivitám stále častěji dostával do
sporů s majitelem sousedního Mar-
tinova - s panem Hynkem z Vrbna
a jeho nástupci. Jablkem sváru
byly především hranice, užívání
vody z potoka Plesénky, držení
vody na třebovickém stavu, ale
i poškozování hrází na řece
Opavě,“ uvádí B. Przybylová.
Jindřich zemřel v roce 1553 a po-
chován byl v třebovickém kostele.
Poté majetek střídavě vlastnili jeho
synové. Ondřej v roce 1578 Třebo-
vice připojil ke svému klimkovic-
kému panství. A to bylo zřejmě
hlavním důvodem, proč tvrz začala
ztrácet na svém významu a pomalu
a jistě pustla. Mimochodem, Ond-
řej Bzenec se stal v roce 1592 zem-

ským hejtmanem opavského kní-
žectví. O tři roky později byl
úkladně zavražděn.

V následujících letech měly Tře-
bovice několik dalších majitelů. Za
Václava Sedlnického z Choltic
(v roce 1663) je tvrz popisována jako
pustá a částečně užívána ke sklado-
vání obilí. V období 1684–1697 ji
pak Václav Leopold Gussnar z Ko-
morné nechal přestavět na jednopo-
schoďový barokní zámek obdélníko-
vého půdorysu.

Ale období hospodářské stagnace
trvalo, městečko ztratilo postupně
svou výsadu, v zapomenutí upadly
i výroční trhy. Obnoveny byly opět
až v roce 1841, kdy Třebovice získal
šlechtický rod Czaderských. K po-
sledním majitelům třebovického
statku patřili Stonawští. Marie
Scholzová-Stonawská byla jeho ma-
jitelkou až do své smrti v roce 1943.

Třebovice byly obcí zeměděl-
skou, v důsledku industrializace Os-
travska se však měnila v příměst-
skou průmyslovou obec. Dne 20.
května 1957 se spojily s Porubou
a téhož dne i s Ostravou.

„V roce 1804 je v topografii uve-
den při panském dvoru ovčín, mlýn
a lihovar. Ve čtyřicátých letech 19.
století se hovoří o dvou lihovarech,
v nichž dvanáct námezdních děl-
níků vyrobilo 1 200 věder kořalky.
Součástí lihovaru se později stala
také draslárna zpracovávající odpad
právě z lihovaru. V roce 1920 byla
v Třebovicích zprovozněna drož-
ďárna, při které byla postavena rafi-
nérie lihu. O čtyři roky později zde
stojí těstárna,“ říká ředitelka měst-
ského archivu s tím, že si ale většina
Ostravanů dá nejspíše do spojitosti
s touto obcí elektrárnu, kterou
v roce 1931 začaly stavět Morav-
skoslezské elektrárny Moravská Os-
trava a Středomoravské elektrárny
Přerov. V té době patřila třebovická
elektrárna k největším a nejmoder-
nějším zařízením svého druhu
v Československu. Druhá etapa vý-
stavby byla realizována v letech
1950 až 1955. (M, B)

Psal se rok 1532 a český král Ferdinand
I. při povýšení obce na městečko udělil Tře-
bovicím rovněž znak. Jeho podoba byla
v listině popsána následovně: „štít červený,
v němžto jest poul kapru přirozeného, hubú
vzhuoru, a nad ním jest křídlo bílé, co vob-
loukem téhož puol kapra obkličující.“

Přeloženo do současného a nám všem
srozumitelného českého jazyka, používa-
ného samozřejmě i v heraldice, nezname-
nají tato slova nic jiného, než že se v červe-
ném štítě nachází pod stříbrným křídlem
kosmo položená polovina stříbrného kapra.

VÍTE, ÎE…
❒ 15. 12. 1714 přepadli zámek
zbojníci Ondráš a Juráš?

❒ Ondřej Bzenec se stýkal
s polským spisovatelem Barto-
lomějem Parpockým, který je
autorem knihy Zdrcadlo slav-
ného markrabství morav-
ského?

❒ Marie Scholzová-Stonawská
(zemřela 1944) byla uznávanou
německou spisovatelkou píšící
pod pseudonymem Marie Sto-
na?

❒ dcera Marie Scholzové-Sto-
nawské Helena Scholzová, pro-
vdaná Železná, se stala vý-
znamnou sochařkou a že vytvo-
řila v roce 1907 dva rozměrné
reliéfy Drama a Hudba pro
nové městské německé divadlo?

❒ samostatná škola byla zří-
zena až v roce 1811 a že do té
doby třebovičtí školáci navště-
vovali farní školu v Porubě?

❒ vlastní farnost zřejmě za-
nikla za třicetileté války, a tak
byly Třebovice až do roku 1906
součástí farnosti porubské?

❒ kostel Nanebevzetí Panny
Marie byl postaven v roce 1738
na místě dřevěného filiálního
kostelíka?

❒ třebovický zámek byl zbořen
v roce 1958?

❒ katastrem Třebovic prochá-
zela od roku 1855 železniční
trať Svinov–Opava, ale že sta-
nice zde byla zřízena až v roce 
1930?

zámek

mlýn

kostel

Tfiebovice
❏ Archiv mûsta Ostravy



Členka Judo clubu Městské policie
Ostrava Simona Swaczynová získala
na nedávném Světovém turnaji v judu
Noris Cup Praha 2002 bronzovou
medaili ve váhové kategorii žen do 52
kg. K velkému úspěchu české repre-
zentantce poblahopřál náměstek pri-
mátora Zbyněk Pražák a ředitel měst-
ské policie Jan Hulva. Setkání na
Nové radnici se zúčastnila také tre-
nérka Dagmar Rabasová a předseda
Judo clubu MěP Ostrava Jiří Pröll.

Judistický oddíl vznikl v roce
1994 a v současné době má více

než sedmdesát členů, z toho téměř
čtyřicet dětí. Mohou se sem hlásit
hoši a dívky starší osmi let. „Mys-
lím, že pro děti je sport jedineč-
nou možností, jak smysluplně pro-
žít volný čas. Při judu si navíc
mohou vybít přebytečnou energii
a všestranně rozvíjet své tělo,“
podotkl Zbyněk Pražák. Zájemci
o judo, jiu-jitsu nebo aikido mo-
hou získat informace o členství
přímo v Judo clubu, který sídlí na
Hlubinské ulici 6 v Moravské Os-
travě. (o)

Populace nekontrolovatelně žijí-
cích a rozmnožujících se zvířat, ať už
se jedná o hlodavce nebo kočky, to
bývá problém všech velkých měst.
Toulavá zvířata mohou být přenašeči
nejrůznějších chorob a koncentrují-li
se na jednom místě, dokáží lidem po-
řádně znepříjemnit život.

V Ostravě problémy s hromadným
výskytem toulavých koček řeší úsek
odchytu zvířat městské policie.
„V loňském roce naši pracovníci pro-
šli odborným školením a získali jsme
povolení k asanaci toulavých zvířat.
Po zakoupení potřebného technic-
kého vybavení, především odchyto-
vých a přepravních klecí, jsme v létě
provedli první odchyty,“ shrnul ředi-
tel MěP Ostrava Jan Hulva.

Máte-li ve svém bydlišti problém
s hromadným výskytem toulavých
koček, kontaktujte příslušný úřad
městského obvodu, který pak zadá
objednávku městské polici. Po od-
chytu jsou všechna zvířata ve smluv-
ních veterinárních zařízeních pro-
hlédnuta, ošetřena, odčervena a kast-
rována. Po několika dnech karantény
a hojení jsou kočky většinou vráceny
do svého původního teritoria. Výjim-
kou jsou pouze případy, kdy byla
tlupa toulavých koček odchycena na-

příklad u zdravotnického nebo škol-
ského zařízení. V tom případě se
hledá vhodnější lokalita. Vše se řídí
přísnými podmínkami danými meto-
dickým pokynem veterinární správy.
V loňském roce bylo tímto způso-
bem odchyceno 63 koček. Zájem ze
strany městských obvodů roste. Le-
tos strážníci evidují už osm objedná-
vek, první jedenáctičlenná skupina
koček už byla odchycena, ošetřena
a vrácena na původní místo.

„Smyslem těchto opatření samo-
zřejmě není kočky ve městě vybít.
Tím bychom vážně porušili rovno-
váhu v přírodě, a to by se nám určitě
vymstilo. Vždyť kočky jsou přiroze-
ným predátorem, udržují biologic-
kou rovnováhu ve svém teritoriu.
Snažíme se jen zabránit jejich pře-
množení,“ zdůraznil ing. Hulva. Na
otázku, co se stane, připlete-li se do
hromadného odchytu toulavých ko-
ček i něčí domácí mazlíček, odpově-
děl: „O každém odchytu informu-
jeme obyvatele dané lokality s před-
stihem. Pokud by se někomu v té
době ztratila kočka, stačí, když nám
zavolá. Všechna zvířata pečlivě evi-
dujeme a navíc, kočka chovaná
doma je od těch toulavých na první
pohled rozeznatelná.“ (lo)
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Zájem mûstsk˘ch obvodÛ
o odchyt koãek roste

Ocenûní úspû‰né judistky

1 2 3

ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. ZUZKA a JENNY jsou dvě feny, které byly nalezeny společně, jsou na sebe silně citově fixovány a asi

by těžce snášely vzájemné odloučení. Pracovníci útulku odhadují, že by mohlo jít o matku s dcerou a věří,
že se najde zájemce ochotný odvést si domů obě fenečky, i když to samozřejmě není podmínka. Starší Jenny
je hnědá a má devět let, černá Zuzka je o rok mladší. Obě jsou velmi milé, vzhledem ke svému věku 
a vzrůstu nepříliš náročné a jistě přinesou novému majiteli mnoho radosti.

2. BESSY má dva roky a v útulku je od října loňského roku. Z jejího chování je zřejmé, že ve svém do-
savadním psím životě neprožila mnoho dobrého a k těm, kdo jí ublížili, patřili zřejmě i děti. Spokojená proto
určitě bude ve společnosti starších lidí, kterým jejich lásku splatí přítulností a oddaností. S péčí o ni navíc
nebudou mít mnoho starostí, protože je nenáročná v péči o srst, není vůbec vybíravá v jídle.

3. NELLA je dvouletá černá fena. V útulku pobývá od letošního ledna, kde už stačila porodit p
p štěňata. Když ji strážnici přivedli, byla velmi vyplašená, nedůvěřivá, bránila se pokusům o bližší kon-
takt. Evidentně šlo o reakci na špatnou zkušenost s lidmi, kteří jí zle ublížili. Díky péči pracovníků útulku
se Nella zklidnila, je hodná, poslušná a už se nemůže dočkat nového pána, který by jí dal zapomenout na
krušné chvíle jejího života.

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 2101020042/2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s.

Koupali‰tû otevfieno
Za stejné vstupné jako v loňském

roce můžete od 1. června navštívit
letní koupaliště v Porubě.

Největší umělou vodní plochu ve
střední Evropě napuštěnou 90 000 ku-
bíky vody provozuje společnost Spor-
tovní a rekreační zařízení města Os-
travy. Její ředitel Ivo Mocek shrnul
novinky, které čekají na návštěvníky
letního koupaliště takto: „Pokraču-
jeme v realizaci dlouhodobého pro-
jektu estetizace celého areálu. Některé
změny už jsou viditelné, např. vybu-
dování nových stánků s občerstvením,
obnova zeleně, zásadní úprava tráv-
níku kolem brouzdaliště tak, aby tam
mohly vzniknout nové atrakce pro nej-
menší děti. Snad přibude i prostor pro
trampolíny. Nezapomněli jsme ani na
zvýšení bezpečnosti návštěvníků, stálá
hlídka bude posílena o druhého plav-
číka.“ (l)
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Sokolské slavnosti
Sokolská župa Moravskoslezská

zve na Sokolské tělocvičné slavnosti,
které se budou konat 25. května od
14.30 hodin na stadionu v Baarově
ulici v Mariánských Horách.

Sokolové chtějí společným cviče-
ním oslavit 140. výročí založení
první tělocvičné jednoty Sokol
v Praze a 100. výročí vzniku TJ So-
kol Mariánské Hory. V programu
vystoupí s vlastními skladbami nej-
menší cvičenci s rodiči, žáci, dospělí
muži i ženy a hosté z brněnské So-
kolské župy Máchalovy.

Doprovodnou akcí bude spor-
tovní odpoledne pro žáky ostrav-
ských základních škol na hřišti
u Čapkovy sokolovny a na stadionu
TJ Sokol Mariánské Hory. Děti bu-
dou soutěžit v devítiboji 24. května
od 15 hodin. 

Den dûtí v muzeu
Petřkovické Hornické muzeum při-

pravilo na sobotu 1. června Den dětí.
Na pódiu před Harendou u Barborky
vystoupí Václav Upír Krejčí, Kat
a jeho pacholci, o zábavu se postarají
klauni a nebudou chybět soutěže
a hry. Zábavné odpoledne začne ve
14 hodin a potrvá až do 18 hodin. Ná-
vštěvníci si  mohou při této příleži-
tosti prohlédnout také expozici Hor-
nického muzea přibližující historii
těžby uhlí na Ostravsku včetně sfárání
do šachty Dolu Anselm. V okolí mu-
zea je k dispozici také nově vybudo-
vané hřiště pro plážové sporty, dětský
koutek s atrakcemi, víceúčelové as-
faltové hřiště a cyklokrosová dráha.

Týden před dnem dětí, od 24. do
26. května, se v areálu muzea usku-
teční Bambiriáda. Jde o tradiční se-
tkání mládežnických organizací
s ukázkami táboření ve stanech, tá-
bornických dovedností, předvádě-
ním venkovních sportů a činností,
lanové dráhy a jízdy na koni. Na so-
botní večer je plánován velký tábo-
rák. V neděli 16. června jsou děti
a mládež zváni na turistický pochod
Putování za permoníkem Prokopem,
který organizuje Odbor Klubu čes-
kých turistů Permon Ostrava. 

Zlatá tretra ãeká na vítûze
Elita české atletiky přijede 12. června do Ostravy na 41. Zlatou tretru Agro-

fert 2002. Slavnostního zahájení na stadionu SSK Vítkovice v 16.50 hodin se
zúčastní primátor Čestmír Vlček, který nad mítinkem převzal oficiální záštitu.

Trojnásobný olympijský vítěz oštěpař Jan Železný, mistr světa v desetiboji
Tomáš Dvořák, světový rekordman v této disciplíně Roman Šebrle, trojsko-
kanka Šárka Kašpárková – to je jen několik atraktivních jmen z letošní startovní
listiny, které samozřejmě doplní ještě někteří zahraniční rekordmani včetně
šesti olympijských vítězů. Poprvé je do programu závodu zařazena disciplína
skok o tyči mužů, kterou zajišťuje ambasador mítinku Sergej Bubka. Očekávat
lze pokoření několika rekordů Zlaté tretry a možná i světového rekordu v běhu
žen na tři kilometry překážek. „Přijďte povzbudit nejlepší sportovce světa na
největší atletickou podívanou v České republice. Dokažme, že Ostrava atletice
fandí,“ zve na stadion Jan Slanina, předseda vítkovického atletického oddílu.
Děti do patnácti let mají vstup zdarma, dospělí zaplatí od 20 do 80 Kč.

Jako obvykle bude Zlaté tretře předcházet Čokoládová tretra pro mládež
a rodiče s dětmi. Tradiční běžecký závod se koná na vítkovickém stadionu 10.
června od 15.30 hodin. Všichni účastníci si odnesou sladkou odměnu a vol-
nou vstupenku na Zlatou tretru. Organizátoři slibují také autogramiádu slav-
ných českých atletů a malé překvapení navíc. (o)

Hvûzdárna zve
Hvězdárna a planetárium Johanna

Palisy připravilo kromě řady pravi-
delných pořadů také cestopisnou
přednášku Ivo Dokoupila Osobákem
do Hongkongu, která se koná
5. června od 18 hodin. Pozorování
hvězdné oblohy dalekohledy jsou
veřejnosti přístupná za jasného po-
časí každou středu a sobotu, v květnu
od 20 do 22 hod., v červnu od 21.30
do 23.30 hod.

Stoletá radnice
Radnice v Ostravě-Vítkovicích

slaví sté výročí své existence. Histo-
rii i současnému životu této budovy
projektované vídeňským architek-
tem Maxem von Ferstlem je věno-
vána výstava v jejím vestibulu. Až
do konce roku si tady můžete pro-
hlédnout také kroniky a předměty
pocházející z minulého století.

Atmosféru této ostravské čtvrti
přibližuje publikace s názvem Vít-
kovice, ve které jsou shromážděny
unikátní pohlednice z prvních dese-
tiletí minulého století. Mezi řadu
akcí, které zdejší úřad městského
obvodu připravil na počest stoleté
radnice, patří také slavnostní kácení
májky 6. června v 15 hodin před
radnicí. Součástí programu bude
průvod a zábavné odpoledne pro
děti. 

Dnešní výlet začneme hned za Novou radnicí
v Komenského sadech u lávky přes řeku Ostra-
vici. Přejdeme přes ni a ul. Bohumínskou a dál už
se držíme cyklistického značení, které nás přes
Bazaly se stoupáním kolem domova důchodců vy-
táhne vilovou čtvrtí s výhledy na centrum města
až k sídlišti Muglinov. Přejedeme sídliště a stále
po značené trase míříme do Heřmanic. V centru
Heřmanic můžeme odbočit vlevo a podívat se
ke zdejšímu rybníku, který je oblíbeným místem
rybářů a hnízdištěm ptáků. Ovšem koupání nedo-
poručujeme, jde totiž o nádrž slaných důlních vod.

Pokud ale spěcháme, zabočíme po ul. Vrbické
vpravo a stoupáme na hranici Michálkovic, kde
značená trasa končí. Pokračujeme po ul. Briketář-
ské až k bývalé točně autobusů. Sesedneme
z kola, přes točnu po chodníku projdeme podjez-
dem pod tratí a za podjezdem zamíříme vpravo ke
konečné trolejbusů. Na dole Michal můžeme na-
vštívit expozici Průmyslového muzea, nebo se
občerstvíme v nedaleké restauraci. Potom sje-
deme po ul. Rychvaldské směrem na Rychvald až
k zastávce autobusu Rychvald-transformátor. Od-
bočíme doprava a po serpentinách ul. Revoluční
stoupáme vzhůru až na ul. Lesní. Po ní a dál přes
les míříme do Petřvaldu, kde zahneme do třetí

ulice zleva (Školní) a sjedeme kolem kapličky
k muzeu s expozicí, týkající se všeho o úzkoroz-
chodných tramvajích na Ostravsku, a to včetně
jejich modelů. Odtud projedeme po vrstevnici

uličkou směrem k restauraci, sjedeme dvojitou
zatáčkou ke křižovatce u spořitelny. Tento nebez-
pečný úsek můžeme překonat i po nedalekém
světelně řízeném přechodu. Pak stoupáme asi 100
m kolem zastávky autobusů ke křižovatce s ul.
Polní, kde zahneme vpravo vzhůru a dále už sle-
dujeme místní trasu A až na hranici Petřvaldu
(některé partie v Petřvaldu poskytují skutečně
pěkné výhledy, stejně tak i dále v Bartovicích).
Na hranici Ostravy se písmeno trasy mění na K.
Jedeme kolem bývalého koupaliště až k podjezdu
pod tratí v Bartovicích, kde zabočíme vpravo na
trasu 6064 a zde po asi 100 m zahneme vpravo
k nádraží a naložíme kolo na vlak. Ti zdatnější
mohou pochopitelně po trase 6064 jet do Vrati-
mova. Odtud mohou poslat kolo vlakem, pří-
padně přes Hrabovou pokračovat po trase C až
k vítkovickému nádraží.

Jak nás ubezpečil náš redakční „trasér“ Martin
Krejčí, něco málo přes dvacet kilometrů je sjízd-
ných při troše opatrnosti zejména v lesních úse-
cích i na silničním kole. Díky častým stoupáním
a klesáním patří tato trasa do kategorie středně ob-
tížných, proto není vhodná pro příliš malé děti.
Nádherné rozhledy po okolí však odmění za ná-
mahu každého milovníka cyklistiky. (m)

·lápnûme do pedálÛ: od Nové radnice aÏ do Bartovic


