
Aleš Zedník, dosavadní člen rady a předseda finančního výboru, pří-
jímá gratulace bezprostředně po zvolení primátorem města.

V ostravském stánku se živě diskutovalo a intenzivně jednalo.

V závěru října (28.–30. 10.) se ko-
nal v bavorské metropoli Mnichov
největší středoevropský veletrh ne-
movitostí a investičních příležitostí
EXPO REAL. V pořadí už pátého
ročníku se zúčastnilo 1 188 vystavo-
vatelů ze států střední Evropy a ze-
jména pak z Německa. Podle zveřej-
něných informací přímo z Mnichova
třemi veletržními halami o rozloze
větší než 33 tisíc metrů čtverečních
výstavní plochy prošlo během tří
dnů více než patnáct tisíc návštěv-
níků. EXPO REAL tak překročil rá-
mec německého hospodářského pro-
storu a zařadil se ve svém oboru
mezi významné evropské události
letošního podzimu.

„Poprvé dala o sobě skutečně vý-
razně vědět také Ostrava, a to nejen
atraktivním doprovodným progra-
mem navazujícím na uspořádání
světového šampionátu v ledním ho-
keji v roce 2004. Z prezentovaných
projektů, mezi nimiž byla například
průmyslová zóna Hrabová a Moš-
nov, výstavba Vědecko-technolo-
gického parku, rekonstrukce svinov-
ského nádraží, největší pozornost
německých investorů jednoznačně
přilákala lokalita Karolina. Velmi
zajímavá jednání jsme vedli s ně-
meckou společností ECE, která pro-
jevila eminentní zájem o vstup do
tohoto území. Tento kontakt není sa-
mozřejmě žádnou novinkou, nic-
méně ujištění firmy, která chce za-
píchnout další pomyslnou vlaječku
právě v Ostravě ke stávajícím pro-
jektům v Praze a Brně, je mimo-
řádně příznivý a povzbudivý, pře-
stože hovoříme o časovém horizontu
kolem roku 2006. Zájem o Karolinu
je skutečně živý,“ řekl bezpro-
středně po svém návratu z Mnichova

Milan Kolder, vedoucí odboru eko-
nomického rozvoje magistrátu.

Dodal, že další úspěšná jednání
byla vedena se společností Bilfinger
Berger, která by podle předpokladu
mohla eventuálně financovat a rea-
lizovat v rámci veřejno-soukromého
partnerství některé záměry města,
jako je například investice do Paláce
kultury a sportu. Tím by se ulehčilo
investičnímu rozpočtu, nezvýšila by
se dluhová služba atd. Tématem roz-
hovorů s představiteli společnosti
Agiplan byla možnost dalšího vyu-
žití a rozvoj takzvané Dolní oblasti
Vítkovic včetně případného financo-
vání celého projektu.

„Za perspektivní mohu označit
naše setkání se zástupci bankovních
ústavů, které chtějí vstoupit na české
území, aniž by obešli Ostravu. Ve
vztahu k výstavbě dálnice D47 i pro-
storu mošnovského letiště se v na-
šem stánku objevili reprezentanti
některých evropských projektant-
ských a developerských firem. Po
výměně kontaktů a základních infor-
mací zašleme v nejbližší době těmto
zájemcům v rámci přímého marke-
tinku konkrétní projekty k sezná-
mení se s nimi. Zatím je předčasné
jakkoli spekulovat o výsledcích této
spolupráce. Takovýto způsob roz-
jezdu investičních projektů by mohl
být schůdný a úspěšný i v našich
podmínkách,“ uvedl M. Kolder.

Podle vedoucího odboru ekono-
mického rozvoje se Ostrava při své
premiéře v Mnichově v žádném pří-
padě neztratila. Němečtí investoři
mají velmi blízko do Plzně i Prahy,
po veletrhu EXPO REAL vše na-
svědčuje tomu, že se zase o kousek
zkrátila vzdálenost do Ostravy. 

(maj)
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Úãast na veletrhu pfiinesla
perspektivní kontakty

Ostrava je jedním z prvních měst
v republice, které má ve své ko-
lekci propagačních materiálů mul-
timediální novinku. Návštěvníkům
i obyvatelům města je od listopadu
k dispozici prezentační CD-Rom
s názvem Ostrava - City of Colours
(Barevné město). Jde o volné po-
kračování stejnojmenného filmu,
který byl velmi úspěšný na mnoha
festivalech zaměřených na turis-
tický ruch. Disk, který se vejde do
kapsy, obsahuje více než 130 stran
informací, téměř 400 fotografií
a 60 ozvučených videonahrávek.
Množství údajů v atraktivní formě
shromážděných na malé ploše - to
je důvod, proč právě tomuto způ-
sobu prezentace patří budoucnost.
Informace jsou na nosiči přehledně
rozděleny do několika částí zamě-

řených například na turistiku, his-
torii, kulturu nebo sport. Propa-
gační materiály město Ostravu re-
prezentují opravdu důstojně. Potvr-
zuje to nejen řada cen z odborných
soutěží, ale také slova hudebníka
Vladimíra Bláhy ze ZUŠ Viléma
Petržely v Hrabůvce, který se ne-
dávno vrátil z turné  v Japonsku.
„Našim hostitelům jsem přivezl ně-
kolik brožur a knížek z městského
infocentra a musím říct, že byli je-
jich kvalitou a formou opravdu pří-
jemně překvapeni. Velmi se jim lí-
bil především panoramatický po-
hled na Ostravu.“ CD-Rom i nová
brožura s názvem Ostravská nej,
která představuje zdejší pozoru-
hodnosti, jsou v prodeji ve všech
pobočkách městského informač-
ního centra. (ol)

Barevné mûsto do kapsy

Ostrava má 
nového primátora
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22. října - 90. schůze
Zimní údržba silnic a místních komunikací

Rada města vzala na vědomí stav příprav na zimní období 2002/2003
a schválila plán zimní údržby silnic a místních komunikací na území města
Ostravy. Zimní údržbu na silnicích I., II. a III. třídy a na vybraných místních
komunikacích zajišťuje akciová společnost Ostravské komunikace. Jedná se
celkem o 353,607 km.

Rozšíření sítě poboček Knihovny města Ostravy
Rada města souhlasí s návrhem na rozšíření sítě poboček Knihovny města

Ostravy (KMO) o pobočku v Centru volného času ve Vietnamské ulici v Os-
travě-Porubě. Otevření nové pobočky ve zrekonstruované budově nabídl
KMO Úřad městského obvodu Poruba. V nové pobočce, která by měla začít
fungovat od počátku příštího roku, bude oddělení pro dospělé, děti a studov-
na. V současné době je KMO tvořena ústřední knihovnou a 27 pobočkami
v městských částech.

Granty z programu PHARE 2000
Členové rady vzali na vědomí informaci o poskytnutí grantu z programu

PHARE 2000 na podporu infrastruktury a realizaci projektu - oprava komu-
nikací v areálu zoo ve výši 222 tisíc eur. Zoologická zahrada Ostrava požá-
dala Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Centra pro regionální
rozvoj ČR o přidělení grantu z programu Evropské unie. Zoologická zahrada
na realizaci projektu přispěje částkou ve výši 2 500 tisíc korun.

Informace o stavu veřejného pořádku
Ředitel Městské policie Ostrava (MěP) Jan Hulva informoval členy rady

o stavu veřejného pořádku ve městě Ostrava za měsíc září 2002. Strážníci
zajišťovali veřejný pořádek při kulturních i sportovních akcích. V uplynulém
měsíci zadrželi tři sprejery při „zdobení“ mostu Mládeže. Od začátku letoš-
ního roku strážníci zadrželi 15 osob podezřelých ze sprejerství.

Využití stávajícího kina Vesmír
Rada města na doporučení výběrové komise uložila provedení stavebně-

technického posouzení celého objektu stávajícího kina Vesmír. Podle výbě-
rové komise je pro další seriózní jednání s možnými partnery při využití kina
Vesmír nutno mít k dispozici aktuální stavebně-technické posouzení objektu
včetně vyčíslení potřebných investic pro další provoz.

30. října - 29. zasedání
Ekologický fond

Zastupitelstvo města rozhodlo, že z Ekologického fondu města Ostravy
poskytne:
■ investiční dotaci ve výši 415 tisíc korun pro společnost OZO Ostrava na

zřízení sběrných dvorů pro občany v obvodech Vítkovice, Mariánské Hory
a Hulváky a Petřkovice (podrobněji na str .7),

■ neinvestiční dotaci ve výši 40 tisíc korun pro Společnost přátel Poodří na
fotovýstavu prací vztahujících se k přírodě Ostravy a Poodří. Akce se usku-
teční ve výstavních prostorách Ametyst, které jsou součástí Fakultní ne-
mocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě.

Finanční příspěvek
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku Církevní

základní škole Přemysla Pittra ve výši 50 tisíc korun na úhradu provozních
nákladů. Škola plní v Ostravě nezastupitelnou úlohu při vzdělávání žáků ze
znevýhodňujícího sociokulturního prostředí.

Finanční prostředky městskému obvodu na rekonstrukci domu
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout 4 miliony korun městskému ob-

vodu Vítkovice z Fondu upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany
osob a majetku na rekonstrukci domu v ulici Jeremenkova 1 v Ostravě-Vít-
kovicích. Městský obvod finanční prostředky použije na rekonstrukci uvede-
ného domu k zajištění bydlení pro zaměstnance složek Integrovaného zá-
chranného systému.

Záměr darování pozemků
Členové zastupitelstva rozhodli o záměru daru pozemků v Komenského

sadech, na kterých jsou umístěny tenisové kurty občanského sdružení TJ Ba-
ník Ostrava OKD. Sportovní klub, který na pozemcích postupně vybudoval
tenisové kurty a zázemí pro tenisový sport, funguje od roku 1924.

Poděkování zastupitelům
Členové zastupitelstva města se sešli na svém posledním zasedání v tomto

volebním období. Jako poděkování města Ostravy za vykonanou práci obdr-
želi pamětní listy a tablo s fotografiemi všech členů působících v zastupitel-
stvu od roku 1998 do roku 2002. (ad)

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

❏ Jednání rady mûsta

NÁV·TùVA Z MEXIKA. Mexický velvyslanec Frederiko Salas 23.
října zavítal na Novou radnici. S představiteli města hovořil pře-
devším o možnostech posílení ekonomické a obchodní spolupráce
mezi podnikateli obou zemí. Součástí jeho dvoudenní návštěvy Mo-
ravskoslezského kraje byla také přednáška o Mexiku na Ostravské
univerzitě.

OSTRAVA OâIMA DùTÍ. Děti z Mateřské školy v Blahoslavově ulici se za-
pojily do celoročního projektu Město, ve kterém žiji, který finančně
podpořil Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Výsled-
kem je nevšední papírové centrum města s radniční věží i stadionem
Bazaly. Od 4. do 15. listopadu jej mohli obdivovat návštěvníci Nové
radnice.



Už počtvrté v polistopadové éře
v pátek 1. listopadu od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 2. listopadu od 8 do
14 hodin mohli Ostravané v řádných
komunálních volbách zvolit 55
členů zastupitelstva města a zároveň
zastupitele jednotlivých obvodů. Jak
nám potvrdila bezprostředně po vy-
hlášení oficiálních výsledků Jana
Langerová, vedoucí oddělení civilně
správního odboru vnitřních věcí ma-
gistrátu, která byla zároveň pově-
řena činností voleb, letošní rok byl
zcela výjimečný.

Máte na mysli troje volby
v průběhu jednoho roku?

Ano, na jaře se uskutečnily volby
do Poslanecké sněmovny, kdy právě
magistrát plnil úlohu volebního or-
gánu v sídle kraje. U příštích voleb
převezme zřejmě už tuto roli krajský
úřad, ale stávající volební zákon říká,
že volby jsou plně v kompetenci
okresních úřadů - tedy v našem pří-
padě v režii města Ostravy. Na konci
října se pak v prvním kole rozhodo-
valo o jedné třetině Senátu a první li-
stopadový víkend byl zásadní pro
všechny radnice v zemi. Souběh se-
nátních a komunálních voleb, který
rovněž připouští zákon, jsme měli
samozřejmě také na starosti.

Zažili jsme někdy podobnou vo-
lební situaci?

Pokud si pamatuji, tak naposledy
to bylo v roce 1990. Ale tehdy byla
účast voličů poněkud vyšší. Letos
k urnám přišlo v rámci celé České
republiky 43,38 % voličů, v Ostravě
28,55%.

Čím si vysvětlujete tak nízkou
účast?

To je spíše otázka pro politology
a sociology. Osobně se domnívám, že
lidé jsou stále stejně aktivní. Občané
volbám tradičně nevěnují pozornost.
V letošním roce se na účasti pode-
psalo také poněkud nešťastné vybrání
termínu podzimních voleb, do kte-
rého zasáhl státní svátek, prázdniny
ve školách a dušičkový víkend.

Každé volby provází důkladný
servis s odpověďmi, jak, kde, jak
správně a odkdy dokdy volit, pře-
hledy výsledků jsou k dispozici
díky počítačové technice už několik
málo hodin po uzavření volebních
místností. Ale málokdo si dokáže
představit, co tomu předchází.

Bezprostředně po ukončení hlaso-
vání se vrhnou do práce okrskové
volební komise. Tyto týmy sčítají
a posuzují hlasy, které pak formou
zápisů předávají do sběrných center

Českého statistického úřadu. Zní to
jednoduše, ale za touto informací je
spousta titěrného, pečlivého manu-
álního a soustředěného sčítání. Hla-
sování do Senátu bylo pro okrskové
komise celkem snadné. První kolo
bylo sečteno a podtrženo 26. října už
v 16 hodin.

O týden později jste ale už
z Nové radnice odcházela spolu se
svými kolegy až po čtvrté hodině
ranní.

Spolu s pracovníky Českého sta-
tistického úřadu jsme si dokázali
představit, že i přes stále kvalitnější
a modernější výpočetní techniku,
kterou máme u voleb k dispozici, se
situace z předcházejícího týdne opa-
kovat nebude. Tak naivní nikdo
z nás není. Letos se nám podařilo

pokrýt počítači asi 70 procent všech
okrsků. Volilo se do dvou zastupi-
telstev, nový senátor pak v sedmi
městských obvodech Ostravy a čtr-
nácti obcích východní části okresu
Opava. Hlasovací lístek jen do za-
stupitelstva města  obsahoval 13 vo-
lebních stran, pouze čtyři z nich ne-
postavily všech 55 kandidátů.
Všichni členové okrskových voleb-
ních komisí jsou samozřejmě nále-
žitě proškoleni statistickým úřadem,
za sebou mají nezbytné konzultace
u nás na magistrátu i úřadech měst-
ských obvodů, nescházejí jim důle-
žité pokyny a metodika ministerstva
vnitra. Ale když po uzamčení voleb-
ních místností vysypou urny, začíná
prověřování v praxi. Vždy záleží na
organizaci a systému práce, který si
komise zvolí.

Ovlivňuje rychlost sčítání také
velikost okrsku?

Samozřejmě. Největší okrsek
máme ve Svinově s 1 600 voliči.
Ovšem velikost a početní nesouměr-
nost není chybou městských obvodů
nebo magistrátu. Řadu let jsme totiž
zablokováni zákonem. V něm je sta-
noveno, že od doby vyhlášení voleb
není možné měnit okrsky. V příštím
roce chceme právě velké okrsky roz-
dělit.

Kdy vlastně končí volby?
Činnost okrskových komisí je

ukončena vždy až patnáctý den po
volbách. Voliči a volební strany se
totiž mohou domáhat ochrany
u Krajského soudu ve věci neplat-
nosti voleb, neplatnosti hlasování
a neplatnosti volby kandidáta.

A co se děje po volbách s hlaso-
vacími lístky?

Jejich vzory a jiná důležitá doku-
mentace včetně kandidátních listin
jsou archivovány 10 let. Hlasovací
lístky a použité úřední obálky jsou
uschovány 30 dnů od uveřejnění ofi-
ciálních výsledků. Po této lhůtě jsou
ponechány pouze tři sady nepouži-
tých hlasovacích lístků, vše ostatní
je pak protokolárně zničeno.

Takže vy, vaši kolegové a spolu-
pracovníci si můžete pro tuto
chvíli říct - hotovo!

Teď jsme si po téměř roce absol-
vování četných školení a zkoušek,
po roce sledování a plnění řady ter-
mínů, lhůt, povinností a úkolů, sku-
tečně na malou chvíli vydechli. Ale
v plném proudu je příprava na re-
formu veřejné správy od ledna
2003, čekají nás velké změny ve
využití elektronické pošty na ma-
gistrátu, referendum o vstupu do
Evropské unie… a v roce 2004
další volby. (Maj)
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❏ Rozhovor

Komunální volby 2002: k hlasovacím urnám
pfii‰lo 28,5 procenta voliãÛ

Kandidátní listina Hlasy Přepočtené % Počet
plat. hlasů mandátů

1. Romská občanská iniciativa ČR 3 650 0.38 0

2. Sdružení ČSNS, NK 3 984 0.42 0

3. Komunistická str.Čech a Moravy 710 504 20.58 12

4. Demokraté pro Ostravu-CZ, ODA 29 951 0.86 0

5. Sdružení nezávislých 194 004 5.62 3

6. Helax-Ostrava se baví 24 572 1.11 0

7. Konzervativní strana ČR 7 989 0.42 0

8. Republikáni Miroslava Sládka 28 716 0.83 0

9. Občanská demokratická strana 1 093 784 31.69 20

10. Česká str.sociálně demokrat. 887 877 25.72 16

11. Unie svobody-Demokratická unie 125 802 3.64 0

12. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 245 332 7.10 4

13. SZ a nezávislí občané 94 607 2.74 0

Název Počet Počet Zapsaní Vydané Voleb. Odevzd.
obce členů okrsků voliči obálky účast obálky

zastupitel. v %

Ostrava 55 305 253 790 72 460 28.55 72 326

Výsledky dle volebních stran. Platné hlasy celkem: 3 450 772
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PRÒMYSLOV¯ VELETRH. Nově otevřený pavilon A na Černé louce po
téměř osmdesáti letech znovu přivítal průmyslovou výstavu. Čtyři lis-
topadové dny (6.–9. 11.) se prezentovalo na 150 vystavovatelů z České
republiky, Polska a Slovenska. Součástí veletrhu byla řada doprovod-
ných akcí, jako například konference česko-ruského a česko-polského
ekonomického fóra.

Podle zákona o oceňování ma-
jetku se koncem každého kalendář-
ního roku obecně závaznou vyhláš-
kou doplňují cenové mapy o nové
ceny stavebních pozemků. Letos ak-
tualizovaná cenová mapa stavebních
pozemků města Ostravy navazuje na
cenovou mapu vydanou v roce 2000.
Jde o veřejný dokument, který je pří-
stupný každému zájemci. Ostrava
má cenovou mapu vypracovanou
v digitální podobě. Je součástí měst-
ského informačního systému
GISMO a obsahuje hranice parcel
a katastrálních území. Navíc je uve-
řejněna na městských webových
stránkách http://gisova.mmo.cz.

Zpracování cenové mapy vy-
chází ze zákona o oceňování ma-
jetku č.151/1997 Sb. V tomto legis-
lativním předpisu se říká, že do ní
musí být zapisovány pouze sku-
tečně realizované ceny stavebních
pozemků. V letech 2000-2001 bylo

v Ostravě uskutečněno a vyhodno-
ceno 3 060 prodejů. Průměrná cena
pozemku představuje 338 korun na
metr čtvereční. V uvedeném období
byl zaznamenán mírný pokles ceny,
a to o 17 korun. Stále však přetr-
vává značná rozdílnost cen mezi
centrem a okrajovými částmi
města.

Nejvíce se na území Ostravy ob-
choduje s pozemky určenými k indi-
viduálnímu bydlení (28,35 % z rea-
lizovaných transakcí) a pozemky
s komerčním využitím (20,33 %), tj.
administrativní a obchodní domy
a centra, hotely apod. Počítá se s tím,
že v budoucnu zřejmě přetrvá zájem
o pozemky rozvojových ploch pro
individuální bytovou výstavbu ze-
jména v okrajových částech města.
Zvýší se určitě i zájem potencionál-
ních investorů o pozemky sousedící
s dálnicí, ale i v ostatních ostrav-
ských lokalitách. (m)

Cenová mapa byla aktualizována

Statutární město Ostrava vyhlašuje 9. ročník soutěže 

Dům roku 2002
Soutěž je vyhlášena pro investory objektů, a to novostaveb nebo

rekonstrukcí, které se nacházejí ve správním území Ostravy a které
byly dokončeny v roce 2001 a 2002.

Nejvýše hodnocené dílo získá titul Dům roku, bronzovou plaketu
a finanční odměnu 200 tisíc korun. V pořadí druhý nejlepší objekt
získá 100 tisíc korun. Čestná uznání nejsou spojena s finančním
ohodnocením.

Do soutěže může přihlásit objekt zkolaudovaný od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002 pouze jeho investor. Přihlášky přijímají nejpozději do
12 hodin 31. 12. 2002 pracovnice sekretariátu Útvaru hlavního ar-
chitekta Magistrátu města Ostravy, kancelář č. 423 ve 4. poschodí
v budově Nové radnice. Řádně vyplněnou přihlášku lze ve stejném
termínu poslat také poštou (rozhodující je razítko pošty).

Bližší informace všem investorům podá ing. arch. Petra Polední-
ková, telefon 596 282 224.

Zastupitelstvo města schválilo 30.
října obecně závaznou vyhlášku,
kterou je stanoven systém shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálního
odpadu včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.

Podle informací z odboru komu-
nálního a bytového magistrátu se
touto vyhláškou pro občany nic zá-
sadnějšího nemění. Podnětem ke
zpracování vyhlášky o odpadech
byla nová zákonná úprava spolu
s některými změnami provozu
systému nakládání s komunálním

odpadem, zejména pak v oblasti tří-
děného sběru.

Nová vyhláška dává jednoznačně
do souladu předpisy ve stávající vy-
hlášce č.11/1998 s platnou legislati-
vou. Definuje základní pojmy včet-
ně míst stanovených k odkládání ko-
munálního odpadu. Vyhláška také
reaguje na zvyšující se produkci ko-
munálního odpadu, a to jak úpravou
počtu sběrných nádob, tak četností
svozu. Řeší rovněž odvoz odpadu od
garáží a ze zahrádkářských i chato-
vých osad. (m)

Nová vyhlá‰ka o odpadech

Podstatou benchmarkingu je zlep-
šování se učením od druhých. Je to
činnost, která se snaží nalézt nejlepší
praktické postupy uvnitř organizací
s podobnými funkcemi. Jejím smys-
lem je dosáhnout lepších výkonů.
Pro některé je to proces porovnávání
nákladů, pro jiné kvalitnější služby.
Jedna z definic říká, že benchmar-
king je využití strukturovaného po-
rovnávání s cílem definovat a zlep-
šovat dobré praktické postupy.

Využívání benchmarkingu je roz-
šířeno v podmínkách místních správ
zejména ve Velké Británii. V letoš-
ním roce byla zahájena za podpory
britského Know How Fund, Svazu
měst a obcí ČR, Vzdělávacího centra
pro veřejnou správu a města Ostravy
realizace pilotního projektu nazva-
ného Cena a Výkon. V oblasti likvi-
dace a svozu komunálního odpadu se
ho účastnilo dalších pět českých sta-
tutárních měst - Plzeň, Pardubice,
Ústí nad Labem, Jihlava a Havířov.

„Už na začátku jsme tušili, že jde
o metodu, která může získat pod-
poru zástupců měst a obcí, protože
otázky, které si klademe, jsou velmi
podobné na všech radnicích. Jsou
naše služby drahé nebo levné? Ne-
platíme příliš mnoho za příliš málo?
Jsou naši zákazníci spokojeni? Po-
skytujeme kvalitní služby? Jak to
dělají v jiných městech? Proč jsou
někteří úspěšnější než jiní? Dnes, na
samotném konci projektu, jsme pře-
svědčeni, že benchmarking, spolu-
práce, hledání nejlepší praxe a sdí-
lení informací na základě důvěry nás
vedou k odpovědím na tyto otázky
a pomohou nám v našich podmín-
kách uplatnit v praxi nejlepší možné
postupy. Zaznamenali jsme už i ná-
vrhy na vybudování sítě spolupracu-
jících obcí a měst v jednotlivých od-
borných skupinách,“ uvedl Rosti-
slav Honus, vedoucí oddělení
finančního řízení magistrátu a záro-
veň odborný garant projektu.

Benchmarking je v každém
ohledu velká příležitost a výzva pro
českou veřejnou správu. Nabízí se

velmi perspektivní možnost čerpat
ze zkušeností britských úřadů, kde
má spolupráce odborníků v jednotli-
vých oblastech veřejné správy a vzá-
jemné porovnávání výkonů, vý-
sledků, procesů a kvality veřejných
služeb letitou tradici a benchmar-
king se stává nejen významnou sou-
částí systémů řízení veřejné správy,
ale i tzv. firemní kultury.

Pilotní projekt byl slavnostně
ukončen závěrečným seminářem
17. října v Čelákovicích, kde se set-
kali zástupci zúčastněných měst
a řada dalších hostů. Britský vládní
projekt monitoruje expert na veřej-
nou správu Howard Davis, který
bezprostředně po ukončení semináře
navštívil Ostravu a řekl: „Za velmi
krátkou dobu jste u vás i v ostatních
parnerských městech dokázali udě-
lat velký kus práce. Benchmarking
jste zvládli na výbornou a z vý-
sledků je zřejmé, že o zvyšování
kvality ve veřejných službách je zá-
jem a nechybí chuť stále je vylepšo-
vat tak, aby se úřady dostaly blíže
ke klientům, tedy občanům.“

Podle R. Honuse však práce na
zkvalitňování veřejné správy zda-
leka nekončí a hledají se nová spo-
lečná témata. Od 12. do 14. listo-
padu se například uskutečnil Evrop-
ský týden kvality v ČR, v němž se
mimo jiné diskutovalo také o veřej-
ných službách. (m)

Cíle projektu
✓ Prostřednictvím srovnání kon-
krétních postupů a výběrem nejlep-
ších řešení zvyšovat efektivitu práce
a úroveň veřejných služeb.
✓ Poskytnout know-how českým
odborníkům (zástupcům statutárních
měst) formou tréninku, využití prak-
tických zkušeností z realizovaných
projektů ve Velké Británii (dnes
více než 400 projektů).
✓ Nastartovat proces vzájemné spo-
lupráce - benchmarkingový klub sta-
tutárních měst.
✓ Předat výsledky projektu a know-
-how dalším obcím v ČR.

Benchmarking: 
kvalitnûj‰í vefiejné sluÏby
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Ministerstvo dopravy do poloviny
listopadu velmi pečlivě analyzovalo
návrhy všech smluv se soukro-
mým investorem - izraelským kon-
sorciem Housing&Construction,
který má postavit do roku 2009 osm-
desátikilometrový úsek dálnice D47
z Lipníka přes Ostravu až k polským
hranicím. Jak prohlásil 24. října mi-
nistr dopravy Milan Šimonovský,
dálnice se rozhodně dokončí, a to
i přes komplikace s podepsáním de-
finitivní smlouvy a neustálé oddalo-
vání termínů.

Vít Ruprich, generální ředitel
Sdružení pro obnovu a rozvoj se-
verní Moravy a Slezska, říká: „V po-
slední době se neustále objevují in-
formace ‚zasvěcených‘ odborníků
o tom, že výstavba dálnice D47 rea-
lizovaná soukromým investorem je
pro stát nevýhodná. Ale co je pro
stát nevýhodné? Je nevýhodné platit
nezaměstnané na Ostravsku, je ne-
výhodné mít nízké daňové příjmy
z tohoto kraje, je nevýhodné rozpou-
štět finance do revitalizačních pro-
gramů?“

Připomíná, že dosud neexistuje
kvalitní silniční napojení na třetí
největší město a ekonomicky vý-
znamný kraj (asi 11% podíl na
tvorbě HDP v ČR) v tomto státě.
„Již deset let usilujeme o to, aby
byla dálnice postavena. Stát měl
nejednou příležitost dokázat, že
chce v tomto kraji peníze smyslu-

plně investovat. Už v roce 1994
byla ve spolupráci s úřadem práce
zpracována studie zaměstnanosti,
která tvrdila, že jenom počet pří-
mých a nepřímých pracovních míst
při výstavbě bude činit více než
5 300 pracovních příležitostí.“
Podle V. Rupricha to však nezna-
mená, že představitelé a zástupci
města a kraje jen čekali celou tu
dobu se založenýma rukama na pří-
sun státních dotací a investic. Le-
tos v září se v Ostravě konal třetí
ročník mezinárodní konference In-
vestiční fórum. Ostatně také na
něm předseda vlády slíbil, že dál-
nice D47 se bude stavět a že roz-

hodně neskončí v poli za městem.
„Další odložení výstavby dálnice
představuje pro Ostravsko citelný
ekonomický a sociální problém.
Nikdo ještě nespočítal, jak se bu-
dou vyvíjet sociální náklady státu
při neustále rostoucí nezaměstna-
nosti v Ostravě a okolí a jak od-
startování výstavby může tyto
a ostatní náklady snížit,“ domnívá
se generální ředitel Sdružení pro
obnovu a rozvoj severní Moravy
a Slezska.

Cena výstavby dálnice se po té-
měř dvou letech ustálila na 49
miliardách, přičemž původní návrh
zněl 55 mld. korun. (m)

Dálnice D47: o smlouvách se vyjednává

Zastupitelstvo na svém říjnovém
zasedání rozhodlo prodat z vlastnic-
tví města Ostravy areál jednotky do-
léčování nemocných v Petřkovicích
společnosti Beskydské rehabilitační
centrum, a to za jednu korunu.

Areál bývalé nemocnice nebyl
užíván od roku 1995. V únoru 1998
byl převeden z majetku Městské ne-
mocnice Ostrava do majetku města.
Technický stav objektů byl už tehdy
velmi zastaralý. Areál nebyl ani do-
statečně střežen, takže došlo k poni-
čení a odcizení některých zařízení
a vybavení. Vlivem vlhkosti a toho,
že objekty nebyly patřičně vytá-
pěny, došlo k opadávání nátěrů
a omítek, zdi začaly plesnivět. Po-
škozena byla rovněž střešní krytina,
okna, dveře atd. Pro případné další
využití areálu nechal v minulém
roce investiční odbor zpracovat dvě
studie. Objekty měly být rekonstru-
ovány na domov důchodců nebo re-
zidenční centrum. Náklady byly vy-
čísleny na 107 milionů korun. Tato
částka do jisté míry zamezila reali-
zaci navrhované opravy. A tak za-
stupitelstvo města v září loňského
roku rozhodlo o prodeji této nemo-
vitosti.

Letos v říjnu o areál projevila zá-
jem společnost Beskydské rehabili-
tační centrum, která budovy zrekon-
struuje a vytvoří v nich léčebný
ústav. Ten bude poskytovat kom-
plexní léčebnou rehabilitaci a ošet-
řovatelskou péči pacientům po kar-
diochirurgických operacích, zákro-
cích na pohybovém systému, ale
i nemocným s nervovými a cévními
chorobami. Počítá se s tím, že nově
vzniklé léčebné zařízení v Petřkovi-
cích bude zajišťovat takzvanou ná-
slednou lůžkovou péči. (m)

Pozvánka
Odborová konference aktivit

místních regionálních a komunitních
se koná od 22. do 23. listopadu v os-
travském hotelu Atom. Na pro-
gramu konference pořádané Cent-
rem pro komunitní práci Morav-
skoslezského kraje je například téma
strukturálních fondů Evropské unie
nebo udržitelnost a financování ne-
ziskových organizací. Na tuto celo-
republikovou akci navazuje další
s názvem Setkání komunitních koa-
lic. Od 23. do 24. listopadu ji hostí
rovněž hotel Atom. 

V Petfikovicích vznikne nové
léãebné centrum

ZBROJNICE V RADVANICÍCH. Dobrovolní hasiči z Radvanic koncem
října slavnostně otevřeli rekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Kom-
pletní oprava historické budovy si vyžádala investici ve výši deset mi-
lionů korun z rozpočtu města a městského obvodu. Rozšíření vozového
parku o požární cisternu si vynutilo dobudování prostoru garáží
a technického zázemí. Radvanický sbor má čtyřiašedesát členů. V době
jeho založení v roce 1896 jich bylo sedmnáct a k dispozici měli vůz, po-
sunovací žebřík, naviják s hadicemi a výzbroj pro členstvo. V současné
době na území Ostravy pracuje celkem sedmadvacet dobrovolných
sborů s 2 172 hasiči. (lo)

Evropská unie
pomáhá podnikání

Evropská unie prostřednictvím
programu Phare přispěje 63 mil.
Kč na realizaci projektu Průmy-
slová zóna Ostrava-Mošnov (II.
fáze), který významnou měrou
přispěje k rozvoji podnikání v mo-
ravskoslezském regionu a k vytvo-
ření nových pracovních příleži-
tostí.

Ve středu 27. listopadu se v za-
sedací místnosti Společnosti pro
využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.
uskuteční slavnostní zahájení
stavby průmyslové zóny. Doplň-
kový investiční program pro Čes-
kou republiku se bude podílet na
realizaci této investice částkou 2,1
mil. eur (přibližně 63 milionů Kč),
což představuje 44,7 % celkových
nákladů.

V průběhu následujících měsíců
bude provedena rekonstrukce čtyř-
podlažní budovy společně s devíti
objekty bývalých vojenských uby-
toven, postaveno bude rovněž nové
parkoviště, opraveny komunikace
a chodníky včetně veřejného osvět-
lení atd.

Dosud bylo z programu Phare
investováno v České republice přes
923 milionů eur (přes 28 miliard
Kč). V rámci Doplňkového inves-
tičního programu pro Českou re-
publiku bude uvolněno celkem 8,1
milionu eur, což představuje
zhruba 246 milionů korun. (m)



Dnes vás, milí čtenáři, po-
drobně seznámíme s tím podstat-
ným, co souvisí s otázkami stát-
ního občanství. Určitě proto
nepřehlédněte následující infor-
mace, které vám mohou být při
cestě na magistrát velmi užitečné.

Státní obãanství 
âeské republiky

Prohlášení o státním občanství
České republiky některých bývalých
československých státních občanů

■ Kam se obrátit?

a) Na zastupitelský úřad České re-
publiky v cizině,

b) na krajský úřad (od 1. 1. 2003),
c) na Magistrát města Ostravy, od-

bor vnitřních věcí, oddělení stát-
ního občanství a matrik,

d) na Úřad městské části Praha 1 -
pokud žadatel neměl nikdy trvalý
pobyt v České republice.

■ Jaké jsou podmínky prohlá-
šení o státním občanství?

Prohlášení o státním občanství
České republiky může učinit fyzická
osoba, která pozbyla státní občan-
ství Československé republiky, Čes-
koslovenské socialistické republiky,
České socialistické republiky nebo
České republiky v období od 25.
února 1948 do 28. března 1990 pro-
puštěním ze státního svazku nebo
v souvislosti s nabytím státního ob-
čanství jiného státu, s nímž měla
nebo má Česká republika uzavřenou
smlouvu upravující otázku zamezení
vzniku dvojího státního občanství,
pokud uvedená mezinárodní smlou-
va nestanoví jinak.

Prohlášením o státním občanství
České republiky může nabýt státní
občanství České republiky bývalý
občan, který byl naturalizován ve
Spojených státech amerických.

■ Co musíme předložit?

a) Vyplněný předepsaný tiskopis
(vyplní se na zastupitelském
úřadu ČR v cizině nebo na oddě-
lení státního občanství a matrik
Magistrátu města Ostravy),

b) průkaz totožnosti,
c) listinu (osvědčení) o propuštění

ze státního svazku,
d) rozhodnutí o odnětí státního ob-

čanství,
e) listinu (potvrzení) o naturalizaci

ve Spojených státech amerických,
f) rodný list, oddací list,
g) další doklady, kterými prokážete

správnou podobu svého příjmení.

■ Co bychom měli vědět?

Bývalý občan může samostatně
učinit prohlášení nejdříve dnem, kdy
dosáhne věku 18 let.

Rodiče (bývalí občané), popř. je-
den z nich, mohou do prohlášení
o státním občanství České republiky
zahrnout i dítě mladší 18 let, i když

se nejedná o bývalého občana. Je-li
v prohlášení zahrnuto i dítě mladší
18 let, připojí se k prohlášení:
➢ rodný list dítěte,
➢ souhlas druhého rodiče s nabytím

státního občanství České repub-
liky dítěte, pokud nebyl výkon ro-
dičovské zodpovědnosti druhého
rodiče omezen nebo pozastaven,
anebo nedošlo-li ke zbavení rodi-
čovské zodpovědnosti nebo způ-
sobilosti k právním úkonům,

➢ souhlas dítěte, dosáhlo-li věku 15
let ke dni podání prohlášení.
Správní poplatek se nevybírá.

■ Jak probíhá správní řízení?

Na základě prohlášení o státním
občanství České republiky, jsou-li
splněny podmínky stanovené záko-
nem, vydá magistrát osvědčení
o státním občanství České repub-
liky. Žadatel se stane státním obča-
nem České republiky dnem vydání
tohoto osvědčení.

Pokud je v prohlášení rodičů,
popř. jednoho z nich, zahrnuto i dítě
mladší 18 let, nabývá státní občan-
ství České republiky spolu s rodiči,
tj. dnem vydání osvědčení o státním
občanství České republiky.

V případě, že nebudou splněny
podmínky stanovené zákonem, úřad
prohlášení rozhodnutím odmítne.

■ Kam se můžeme odvolat?

Odvolat se lze do 15 dnů od do-
ručení zamítavého rozhodnutí (po-
kud nelze prohlášení o státním ob-
čanství přijmout) ke Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje,
prostřednictvím Magistrátu města
Ostravy, odboru vnitřních věcí.

■ Důležité upozornění!

Doklady, které se připojují k pro-
hlášení o státním občanství České
republiky, vystavené orgány cizího
státu se předkládají:
a) s potřebnými ověřeními, pokud

Parlamentem České republiky
schválená a vyhlášená meziná-
rodní smlouva, kterou je Česká re-
publika vázána, nestanoví jinak,

b) úředně přeložené do českého ja-
zyka, jsou-li vystaveny v cizím
jazyce, pokud Parlamentem
České republiky schválená a vy-
hlášená mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak.
Prohlášení o státním občanství

České republiky lze učinit do pěti let
ode dne účinnosti zákona, tj. od 2.
září 1999 do 2. září 2004, jinak toto
právo zaniká.

■ Přehled používaných práv-
ních předpisů:

➢ zákon č. 193/1999 Sb., o státním
občanství některých bývalých čes-
koslovenských státních občanů,

➢ zákon č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správní řád), ve znění po-
zdějších předpisů,

➢ zákon č. 97/1963 Sb., o meziná-
rodním právu soukromém a pro-
cesním, ve znění pozdějších
předpisů,

➢ zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících.

Nabytí státního obãanství
âeské republiky udûlením

■ Kam se obrátit?

Na Magistrát města Ostravy, od-
bor vnitřních věcí, oddělení státního
občanství a matrik.

■ Jaké jsou podmínky pro udě-
lení státního občanství?

O udělení státního občanství
České republiky může požádat cizí
státní občan, který má v České re-
publice nepřetržitý trvalý pobyt ke
dni podání žádosti o udělení státního
občanství České republiky alespoň
5 let a po tuto dobu se zde převážně
zdržuje. Ministerstvo vnitra může
tuto podmínku prominout, má-li ža-
datel na území České republiky tr-
valý pobyt, a když
- se narodil na území České republiky,
- žije na území České republiky ne-

přetržitě alespoň 10 let,
- měl v minulosti státní občanství

České republiky, příp. České a Slo-
venské Federativní Republiky,

- byl osvojen státním občanem
České republiky,

- jeho manžel či manželka je obča-
nem České republiky,

- aspoň jeden z jeho rodičů je stát-
ním občanem České republiky,

- přesídlil do České republiky do 31.
12. 1994 na základě pozvání vlády
České republiky,

- je bezdomovcem nebo má na
území České republiky přiznáno
postavení uprchlíka.
Žádost o prominutí splnění pod-

mínky 5 let trvalého pobytu v České
republice musí být písemná (s uve-
dením důvodu, proč o prominutí této
podmínky žádá).

■ Dalšími podmínkami pro
udělení státního občanství ČR je:

a) když je prokázáno, že nabytím
státního občanství ČR pozbude
dosavadní státní občanství, nebo
se prokáže, že osoba pozbyla do-
savadní státní občanství, nejde-li
o bezdomovce nebo osobu s při-
znaným postavením uprchlíka na
území České republiky,

b) když nebyla osoba v posledních
pěti letech pravomocně odsou-
zena pro úmyslný trestný čin,

c) když osoba prokáže znalost čes-
kého jazyka.

■ Co potřebujeme předložit?

a) Písemnou žádost o udělení stát-
ního občanství České republiky
s krátkým odůvodněním,

b) žádost o vydání příslibu udělení
státního občanství České republiky,

c) originály matričních dokladů:
➢ rodný list,
➢ oddací list, pokud žadatel uzavřel

manželství,
➢ popř. doklad o rozvodu manžel-

ství s vyznačenou právní mocí
nebo úmrtní list zemřelého man-
žela,

d) životopis s uvedení přehledu pra-
covní činnosti na území České re-
publiky,

e) výpis z rejstříku trestů - k podání
žádosti o výpis z rejstříku trestů je
třeba předložit doklad totožnosti,
rodný list a kolkovou známku
v hodnotě 50 Kč. 
Žádost o výpis z rejstříku trestů se

podává na Okresním státním zastupi-
telství v Ostravě-Porubě, U Soudu
4/6187, nebo na kterékoliv matrice
úřadu městského obvodu. Občané Slo-
venské republiky předloží navíc i vý-
pis z rejstříku trestů z Generální pro-
kuratury v Bratislavě. O výpis z rejst-
říku trestů mohou žádat na pobočce
Zastupitelského úřadu Slovenské re-
publiky v Brně, Královo Pole, Vodová
10 nebo v Ostravě při konzulárních
dnech, vždy 3. čtvrtek v měsíci, ve vě-
žovém domě ul. Ostrčilova 4, 10. po-
schodí, v době od 11.00 do 14.00 hod.,

f) průkaz totožnosti, tj. povolení
k pobytu pro cizince a cestovní
pas domovského státu,

g) doklady vystavené orgány ci-
zího státu (kromě dokladů vyda-
ných na Slovensku) se předklá-
dají:

➢ s potřebnými ověřeními, pokud
Parlamentem České republiky
schválená a vyhlášená meziná-
rodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak,

➢ úředně přeložené do českého ja-
zyka, jsou-li vystaveny v cizím
jazyce.

■ Přehled používaných práv-
ních předpisů:

➢ zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství
České republiky, ve znění po-
zdějších předpisů,

➢ zákon č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správní řád), ve znění po-
zdějších předpisů,

➢ zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících,

➢ vyhláška č. 137/1993 Sb., kterou
se stanoví kritéria pro prokazo-
vání znalosti českého jazyka ža-
datelů o udělení státního občan-
ství České republiky,

➢ sdělení MZV č. 45/1999 Sb.,
o přístupu České republiky
k Úmluvě o zrušení požadavku
ověřování cizích veřejných listin,

➢ zákon č. 97/1963 Sb., o meziná-
rodním právu soukromém a pro-
cesním, ve znění pozdějších
předpisů.

6 Ostravská radnice listopad 2002

Mal˘ prÛvodce velkou radnicí

(pokračování příště)



Environmentální
knihovna

Občanské sdružení Vita již té-
měř deset let provozuje Environ-
mentální knihovnu. Všichni zá-
jemci tady najdou více než 2 200
knih, 180 videokazet a 15 titulů
časopisů rozdělených do speciali-
zovaných částí Energie, Ekolo-
gická výchova, Zeleň a Neziskový
sektor. Knihovna se nachází
v prostorách Setkávárny Vity
v Ahepjukově ulici 2 na fifejd-
ském sídlišti a své služby posky-
tuje zdarma. Bližší informace na
tel. č. 596 611 158 nebo www.vi-
taova.cz. 

Dejte o sobû vûdût
Zpřístupnění informací o ne-

ziskovém sektoru v regionech
České republiky prostřednic-
tvím internetového portálu je
oficiální název projektu Infor-
mačního centra neziskových or-
ganizací v Praze, který je doto-
ván z prostředků Evropské unie.
Plnění i prezentaci projektu
v Moravskoslezském kraji zajiš-
ťuje občanské sdružení Vita. 

Projekt nabízí neziskovým
organizacím jednoduchou a po-
hodlnou cestu, jak informovat
o své činnosti nebo zveřejňovat
pozvánky na konkrétní akce
prostřednictvím internetového
portálu www.neziskovky.cz. Zá-
jemci se mohou zaregistrovat
také do „Databáze kontaktů ne-
ziskových organizací v ČR“ na
zmíněném portálu. Dotazník se
souhlasem k registraci je do-
stupný na internetové adrese
www.vitaova.cz. 

Odpad má své místo
Společnost Odvoz a zpraco-

vání odpadů Ostrava zprovoz-
nila nové sběrné dvory s obslu-
hou. Občané je najdou ve Vít-
kovicích v ulici Nerudova, a to
v oploceném pozemku úřadu
městského obvodu, v Marián-
ských  Horách a Hulvákách
v Rybářské ulici v areálu býva-
lých sběrných surovin a v Petř-
kovicích rovněž v areálu býva-
lých sběrných surovin. 

Ve sběrných dvorech, které
postupně vznikají na území ce-
lého města, mohou lidé zdarma
odevzdávat objemný a nebez-
pečný odpad, konkrétně: kovy,
elektrošrot, bílou techniku, zá-
řivky, akumulátory, sklo, oleje,
barvy, léky, monočlánky, kyse-
liny, zásady, plasty a spalitelné
odpady. Dlouhodobé budování
sítě sběrných dvorů OZO Os-
trava je finančně podporováno
z Ekologického fondu města
Ostravy. (l)

Doba honů je v plném proudu.
Od července letošního roku platí
nový zákon č. 449/2002 Sb., o mys-
livosti, který do této oblasti přinesl
několik novinek. Jedna z nich by
měla zamezit nebezpečnému rabo-
vání lesů - pytláctví. Každý kus ulo-
vené spárkaté zvěře (jelen, daněk,
muflon, sika, srnec, divoké prase)
musí být označen plombou a prů-
vodním listem (viz foto). V případě
bažantů a zajíců, překročí-li ulo-
vené množství deset kusů, stačí vy-
plnit průvodní list s několika zá-
kladními údaji.

„Myslivecký hospodář každé
z deseti honiteb uznaných Magist-
rátem města Ostravy přidá k povo-
lence, vydané na základě plánu

chovu a lovu zvěře, průvodní list
a plombu. Ty obdrží na odboru
ochrany vod a půdy magistrátu.
Takže podaří-li se myslivci zastře-
lit jelena, srnce či jiný druh spár-
katé zvěře, nasadí mu plombu na
zadní končetinu v místě Achillovy
šlachy nebo za žebro, část vyplně-
ného průvodního listu vrátí hospo-
dáři pro evidenci a část putuje se
zvířetem až ke konečnému spotře-
biteli. Ten má povinnost uchovat
plombu po dobu jednoho měsíce,
jde-li o vlastní spotřebu, nebo šest
měsíců v případě, že je zvěřina ur-
čena pro restauraci nebo obchod.
To vše kvůli následné kontrole stát-
ních orgánů, která může prověřo-
vat, zda maso pochází z legálního

zdroje. Jen připomínám, že pytlác-
tví je trestným činem. K dodateč-
nému zjišťování původu zvířete
mohou být také veterinární důvody,
například v případě nákazy či epi-
demie. Doporučuji proto všem ma-
jitelům restaurací, aby sledovali,
jestli je zvěřina, kterou kupují, ná-
ležitě označena,“ zdůraznila Lenka
Frömlová z odboru ochrany vod
a půdy.

Dostane-li se na Ostravsko zvě-
řina z jiných okresů, z plomby je
jednoduše zjistitelné, který orgán
státní správy myslivosti ji vydal
a ve které honitbě bylo zvíře ulo-
veno. Tímto způsobem lze vystopo-
vat původ masa na území celé
České republiky. (LO)
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Zákon o myslivosti bojuje proti pytlákÛm

Den stromÛ
Nadace Partnerství ve spolupráci

s Regionálním sdružením Českého
svazu ochránců přírody vyhlásila 20.
říjen národním Dnem stromů. Cílem
je oslavit jejich krásu, nezpochybni-
telný význam a výjimečnost. Stromy
jsou nenahraditelnou součástí našeho
životního prostředí. Snižují rychlost
větru, zvyšují vlhkost vzduchu, zachy-
cují prach a aerosoly, omezují šíření
hluku. Svými kořeny zpevňují půdu
a zlepšují její vodní režim. Ve měs-
tech vytvářejí oázy klidu, ve kterých
se člověk cítí dobře. Skácet strom je
velmi snadné, ale jeho vypěstování do
plné funkční dospělosti je otázkou ně-
kolika generací. Proto jsou u nás dře-
viny chráněny zákonem a pro povo-
lení jejich kácení platí přísná pravidla.
Odbor životního prostředí magistrátu
ve spolupráci s externími spolupra-
covníky průběžně vyhledává vý-
znamné dřeviny zasluhující zvýšenou
ochranu. Na území města Ostravy se
v současné době nachází sedmadvacet
památných stromů, jeden z nich stojí
například v zahradě Mateřské školy
v Blahoslavově ulici nedaleko Nové
radnice (viz foto). (o)



První, ustavující jednání zastu-
pitelstva města se uskutečnilo ve
středu 13.listopadu ve velké zase-
dací síni Radnice města Ostravy.
V úvodu všech 55 nově zvolených
členů složilo slavnostní slib. Po
schválení jednacího a volebního
řádu ustavujícího zasedání a po-
čtu členů rady města byl ve veřej-
ném hlasování většinou 34 hlasů
zvolen nový primátor města Os-
travy Aleš Zedník. Následovala
volba jedenáctičlenné rady, kte-
rou tvoří primátor, šest místosta-
rostů (náměstků primátora)
a čtyři neuvolnění členové rady.

Místostarostové :

Ing. Jaromír Chalupa (ČSSD) 

Ing. Petr Kajnar (ČSSD)

PhDr. Ing. Jaromír Horák (KSČM)

Ing. Zbyněk Pražák (KDU-ČSL)

Mgr. Mirko Jašurek (ČSSD)

Ing. Vít Ruprich 
(Sdružení nezávislých)

Neuvolnění členové rady:

JUDr. Josef Babka (KSČM)

František Černík 
(Sdružení nezávislých)

Dalibor Gříšek (ČSSD)

Ing. Petr Kudela (KDU-ČSL).
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ODS
1. Ing. Čeganová Nataša

2. Ing. Groll Jiří

3. MUDr. Heinrich Jiří

4. MUDr. Heráková Hana

5. Ing. Holuša Jan

6. Ing. Knižátko Ivan

7. Ing. Kolařík František

8. Ing. Kučerová Zuzana

9. MUDr. Lux Jaroslav

10. Ing. Matěj Petr

11. Ing. Madej Dalibor

12. Dr.Ing. Mrkvica David

13. Ing. Niedoba Miroslav

14. Okoun Jan

15. Ing. Pobořil Jiří

16. Ramach Roman

17. Ing. Svozil Miroslav

18. Ing. Štěpánek Martin

19. Zapletalová Radana

20. RNDr. Ženatý Lukáš

âSSD
1. Ing. Dvořák Jan

2. Gříšek Dalibor

3. Ing. Chalupa Jaromír

4. Mgr. Chlopková Jarmila

5. Mgr. Jašurek Mirko

6. Ing. Kajnar Petr

7. Košík Lubomír

8. MUDr. 
Kubinyiová Zuzana

9. Kuřec Tomáš

10. Lindovský Miroslav

11. Ing. Majlingová Hana

12. Mynář Vojtěch

13. Mgr. Přikrylová Libuše

14. Ing. Trejbal Zdeněk

15. Ing. Weber Milan

16. Ing. Zedník Aleš

KSČM
1. JUDr.Babka Josef

2. Ing.Eliáš Pavel

3. Havel Václav

4. PhDr.Ing. Horák Jaromír

5. Dr.Jakubek Oldřich

6. Kaděra František

7. Dr.Krkoška Alois

8. Luzar Leo

9. Ing.Novák Vítězslav

10. Peša Milan

11. MUDr.Šarišská Růžena

12. Zvolánek Pavel

KDU-ČSL
1. Ing.Gelnar Vladimír

2. Ing. Kudela Petr

3. Ing.Pražák Zbyněk

4. Doc.MUDr.
Tošovský Jan, CSc.

Sdružení nezávislých
1. Černík František

2. Ing.Černota Jan

3. Ing. Ruprich Vít

Zastupitelstvo mûsta (pro volební období 2002 - 2006)

Ostrava má nového primátora

Primátor města Aleš Zedník (ČSSD) řekl: „Ostrava se bude i nadále ubírat vpřed. Uděláme vše pro to, aby
se stala městem evropského střihu, kde bude méně nezaměstnaných, více kultury, prostoru pro vzdělání
i volný čas.“

Primátor je zodpovědný za úseky zahraničních styků a publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní
činnosti, hospodářské mobilizace a civilní obrany, veřejného pořádku, požární ochrany, smluvních vztahů
a zadávání veřejných zakázek, legislativní činnosti.



Jaromír Horák (KSČM) zodpovědný za úsek:
dopravy, živnostenského podnikání, komunálního a bytového.

Vít Ruprich (Sdružení nezávislých) zodpovědný za úsek:
ekonomického rozvoje, městského informačního systému.

Petr Kajnar (ČSSD) zodpovědný za úsek:
investiční, stavebně správních činností, územního plánu.

Jaromír Chalupa (ČSSD) zodpovědný za úsek:
financí a rozpočtu, majetkoprávních vztahů města.

Mirko Jašurek (ČSSD) zodpovědný za úsek:
životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství.

Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) zodpovědný za úsek:
kultury a vzdělanosti, sociálních věcí a zdravotnictví, školství, mládeže
a tělovýchovy.
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Pfiedstavujeme místostarosty



Od 1. listopadu se na všech po-
bočkách Úřadu práce v Ostravě
změnil způsob práce s uchazeči
o zaměstnáni. Nové opatření se týká
oddělení poradenství, které má na
starosti zprostředkování nového za-
městnání včetně vyřizování agendy
spojené s vyplácením podpory v ne-
zaměstnanosti. Dosud se oběma čin-
nostmi zabývala jedna osoba. Po or-
ganizační změně se uchazeči věnuje
nejprve poradce a u jiného pracov-

níka si vyřídí vše potřebné pro zahá-
jení správního řízení ve věci hmot-
ného zabezpečení. Důvod změny je
jediný - poskytnout uchazeči o za-
městnání lepší služby, více se mu
věnovat jako člověku, který má pro-
blém se získáním zaměstnání a hned
od začátku registrace na úřadu práce
tento jeho problém pomáhat řešit.

„Nároky na správní řízení spojené
s hmotným zabezpečením rostou
a až jedna třetina těch, kteří o něj žá-

dají, nemá v pořádku potřebné do-
klady. Stává se, že u některých osob
trvá vyřízení hmotného zabezpečení
třeba i dva měsíce. Po tu dobu se
tedy řešil v té chvíli pro uchazeče
hlavní problém - aby dostal co nej-
dříve vyplaceny peníze. Během
zhruba patnáctiminutové schůzky
u zprostředkovatelky na více nezbý-
val čas. Rozhovor navíc býval rušen
jinými uchazeči, kteří si mimo do-
mluvený termín přicházeli právě pro

rozhodnutí týkající se hmotného za-
bezpečení. Starost o hledání zaměst-
nání byla u některých uchazečů
i delší dobu po zaevidování vlastně
až na druhém místě,“ říká k dosa-
vadní praxi Dagmar Petříková, ve-
doucí pobočky v Ostravě-Vítkovi-
cích, která změnu spolu s kolegy-
němi z dalších tří ostravských
poboček připravila.

Od začátku listopadu ale zpro-
středkovatelce - poradkyni, za kte-
rou uchazeč o zaměstnání přijde,
odpadly technicko-administrativní
povinnosti, může se ihned věnovat
naplno svému svěřenci, poznat jeho
schopnosti i nedostatky důležité pro
uplatnění na trhu práce. K tomu
podle Dagmar Petříkové dosud do-
cházelo až během druhé či třetí ná-
vštěvy úřadu práce. „Je nutné, aby
zprostředkovatelka hned na začátku
získala o uchazeči co nejvíce infor-
mací, přesně identifikovala důvod
nezaměstnanosti a poté mohla zvo-
lit ten nejvhodnější postup, jak mu
pomoci najít práci,“ zdůrazňuje. 

Kvalitnější práci s uchazečem
o zaměstnání a využití všech pod-
por, které má úřad práce k dispo-
zici, by mělo mít příznivý vliv na
délku evidence v registru nezaměst-
naných. Vedle uchazečů změnu
k lepšímu pocítí také zaměstnava-
telé. Ve výběrových řízeních na ob-
sazení pracovních míst organizova-
ných úřadem práce by se měli ob-
jevovat uchazeči o zaměstnání
vybraní na základě důkladnějšího
poznání jejich schopností vykoná-
vat danou práci, a tím samozřejmě
lépe naplňovat požadavky zaměst-
navatelů. (SB)

Od října roku 2000 začal Úřad práce v Ostravě vysílat absolventy škol na takzvané rekvalifikace -
stáže. V tomto případě nejde o přeškolení na novou profesi, ale o získání potřebné praxe u zaměstnavatelů,
díky které potom mladí lidé snadněji a rychleji nacházejí zaměstnání. Přesto, že absolventi zařazeni na tyto
stáže nejsou za práci, kterou odvádějí, placeni a jediným ziskem je skutečně získání pracovních návyků
a zkušeností, zájem o ně mezi mladými uchazeči o zaměstnání roste. 
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❏ Úfiad práce v Ostravû

V posledních čtyřech letech byla
Ostrava okresem s nejvyšším po-
čtem nezaměstnaných v České re-
publice. Do 3. čtvrtletí roku 1998
se na prvním a druhém místě stří-
dala s okresem Karviná, od té doby
trvale vede. Pokud jde o podíl ne-
zaměstnaných na celkovém počtu
obyvatel v aktivním věku, byla si-
tuace jen o něco málo příznivější.
Město se pohybovalo kolem pátého
až šestého místa v republice.

Dramatický růst nezaměstnanosti
byl způsoben problémy hutních fi-
rem, zejména Vítkovic. Zaměstna-
nost se snižovala také ve stavebnic-
tví, v dopravě a spojích i dalších
odvětvích. Do konce roku 2001
v Ostravě zaniklo celkem 13 225
pracovních míst. Další pokles za-
městnanosti je avizován také v le-
tošním roce. Počet osob samostatně
výdělečně činných se zvýšil jen
o 2 433. (sb)

V˘voj poãtu evidovan˘ch uchazeãÛ o zamûstnání

V˘voj poãtu voln˘ch pracovních míst

Stav k: 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.10.2002
Ostrava 18 909 25 523 26 402 25 588 27 157

MS kraj 71 568 93 686 94 609 94 226 97 231

Stav k 31.12. 1998 1999 2000 2001 31.10.2002
Volná místa 482 312 101 713 763

Uchazečů na 1 m. 39,2 81,8 326,1 35,9 35,6

Nepfiízniv˘ v˘voj zamûstnanosti
V zářijovém vydání Ostravské

radnice jsme v článku Nevydařená
cesta na Nový Zéland, připraveném
ve spolupráci s Policií České re-
publiky, upozorňovali na podni-
kavce, kteří slibují lidem zpro-
středkování práce v zahraničí, ne-
chají si tuto službu zaplatit,
neposkytnou ji a s vybranými pe-
nězi zmizí. Doporučovali jsme
proto ověřit si, zda firma slibující
zprostředkování zaměstnání má
oprávnění vydané ministerstvem
práce a sociálních věcí. Je to způ-
sob, jak se alespoň částečně chrá-
nit před podvodníky. Opatrnost je
na místě i při jednání se soukro-
mými zprostředkovatelnami, které
mají oficiální povolení. Vyplývá to
ze zkušenosti, o kterou se přišel
podělit jeden z Ostravanů po pře-
čtení uvedeného článku.

Náš čtenář požádal jednu ostrav-
skou agenturu, která má na zpro-
středkování zaměstnání povolení

ministerstva práce a sociálních věcí,
o zajištění zaměstnání v zahraničí.
To se jí v období, na které byla uza-
vřena smlouva, nepodařilo. Peníze
ale zinkasovala. V souvislosti
s tímto případem jsme přišli na to,
že agentura si kromě jiných po-
platků účtovala i zprostředkovací
služby, a to je nezákonné. 

V zásadě totiž zprostředkovatelny
práce v ČR (v souladu s legislativou
Evropské unie) nemohou od občana
vybírat peníze za zprostředkování
zaměstnání. Konkrétně se v § 5 zá-
kona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti,
v odstavci 1 uvádí: „…při zprostřed-
kování zaměstnání za úhradu ne-
může být úhrada požadována od ob-
čana.“ Mějte výše citované znění zá-
kona na paměti a pozorně si
přečtěte, co stojí ve smlouvě, kterou
podepisujete. Pokud si myslíte, že
smlouva není v pořádku, nepodepi-
sujte ji, nic neplaťte a raději se
přijďte poradit na úřad práce. (SB)

Zprostfiedkování práce
je ze zákona bezplatné

Listopad pfiinesl zmûny v oddûlení poradenství



Prostory Komorní scény Aréna na
Masarykově náměstí od 25. do 29. lis-
topadu zaplní malí divadelníci. De-
vátý ročník Arénky je koncipován
jako nesoutěžní přehlídka dětských
kolektivů zabývajících se divadelní
tvorbou. Jejím cílem je poskytnout
dětem zdravým i dětem zdravotně po-
stiženým stejnou možnost prezentace
v podmínkách malého profesionál-
ního divadla, nabídnout příležitost
setkat se a lépe se poznávat. 

Dopolední program zahrnuje
představení dětí ze základních, střed-
ních a uměleckých škol, následují
rozpravy a odborné semináře pro pe-
dagogy. Děti se mohou zapojit do di-
vadelních dílen, které povedou stu-
denti pedagogické fakulty. Celá akce
se koná za finanční podpory města
Ostravy a dalších institucí.

„Arénka je naše srdeční záležitost.
Výkony, které děti na jevišti předvá-
dějí, jsou opravdu úžasné. Pochvalu
si zaslouží opravdu všichni. K nej-
obdivuhodnějším patří vystoupení
klientů ostravského ústavu sociální
péče pro mentálně postižené. Když
jsme je poprvé pozvali mezi zdravé
děti, byl to pro všechny přítomné
velmi emotivní zážitek. Ti největší
raubíři nadšeně tleskali a s údivem
sledovali, co jejich handicapovaní
vrstevníci dokáží. Myslím, že to je
výborná ukázka integrace postiže-
ných do společnosti. Velmi cenné in-
formace a rady všem pedagogům,
kteří se věnují dramatické výchově,
určitě přinesou odpolední semináře.
Jednou z lektorek bude například br-
něnská režisérka Eva Tálská, a to je
opravdu osobnost, která má co říci,“

konstatovala ředitelka Komorní
scény Aréna Renáta Huserová.

V pondělí 25. listopadu se od 9
hodin představí školní klub při ZŠ
Jugoslávská ze Zábřehu, Ústav so-
ciální péče pro mentálně postižené
Ostrava z Muglinova a Hrušova,
ZUŠ Lidická z Klimkovic, Múzická
škola v Mariánských Horách a sou-
bor Bigini Di Ostrava ZŠ Ostrčilova
z Moravské Ostravy. Úterní dopo-
ledne patří hlučínské ZUŠ U Bašty,
ZUŠ Masarykova z Ostrova, porub-
ské ZUŠ J. Valčíka, ZUŠ Třanov-
ského z Třince a souboru Klika ZUŠ
Rožnov pod Radhoštěm. Ve středu
se na jevišti vystřídají divadelníci
z Kulturního centra Poruba, Zlatíčka
z Ústavu sociální péče v Třebovi-
cích, Střední odborné školy a střed-
ního odborného učiliště pro tělesně
postiženou mládež v Porubě, školní
soubor Církevní základní školy P.
Pittra a Biskupského gymnázia
a opět ZUŠ Masarykova z Ostrova.

Tematické zaměření jednotlivých
seminářů přibližují jejich názvy: Po-
hádka, dítě, divadlo, Dramaterapie
jako léčebně výchovná metoda pro
pedagogy a speciální pedagogy, Re-
žie v dětském divadle, Seminář k im-
provizaci. V rámci doprovodného
programu je připravena také ukázka
loutkového divadla našich předků
v podání pražské divadelní společ-
nosti Kejklíř a výstava výtvarných
prací z dílny Kreativního ateliéru
Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené v Ostravě ve foyeru Ko-
morní scény Aréna. Bližší informace
o programu jsou k dispozici na tele-
fonním čísle 596 123 342. (LO)

Ramiro Cibrián se zúčastnil slavnostního zahájení výstavy Krásy a ta-
jemství České republiky v novém pavilonu na Výstavišti Černá louka.
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Arénka dûti baví

Kubínovo kvarteto, které letos
slaví třicet let existence, na slavnost-
ním koncertu začátkem října pře-
vzalo z rukou primátora Cenu města
Ostravy. Jde o důstojné ocenění zá-
sluh tohoto souboru o rozvoj hu-
dební kultury i poděkování za kva-
litní prezentaci města v České re-
publice i zahraničí. Součástí večera
byl také křest nového CD s názvem
Kubínovo kvarteto hraje Kubína.
O udělení ceny spojené s finančním
darem ve výši 100 tisíc korun roz-
hodlo městské zastupitelstvo na
červnovém zasedání.

Kubínovo kvarteto tvoří Luděk
Cap (housle), Jan Niederle (housle),
Pavel Vítek (viola), Jiří Zedníček
(violoncello). Všichni kromě pravi-
delného koncertování také vyučují
mladé hudebníky na Janáčkově kon-
zervatoři. Soubor vznikl v roce 1972
na ostravské konzervatoři z jejích
tehdejších studentů. Po čtyřech le-
tech společného hraní bylo zřejmé,
že nejde pouze o školní soubor, ale

o těleso, které se chce komorní hře
a tvorbě věnovat systematicky a tr-
vale. Na prvním ročníku festivalu
Janáčkův máj byl kvartetu slav-
nostně udělen název Kubínovo, na
památku osobnosti ostravské i české
hudební kultury Rudolfa Kubína.
První úspěchy v podobě umístění na
mezinárodních interpretačních sou-
těžích na sebe nedaly dlouho čekat.
Vzápětí začaly přicházet pozvánky
na významná koncertní pódia. Za
dobu své existence si kvarteto vy-
tvořilo osobitý umělecký profil
a provedlo nesmírně široký reper-
toár, ve kterém významné místo
zaujímají skladby 20. století i méně
frekventovaná díla minulosti. Pravi-
delně účinkuje také na výchovných
koncertech pro žáky základních
a středních škol. Příznivci souboru
jsou zváni 5. prosince do studia
číslo 1 Českého rozhlasu Ostrava,
kde v 17.30 hodin začíná koncert
a zároveň přímý přenos Adventního
koncertu Kubínova kvarteta. (o)

Ostrava se stala prvním z patnácti
velkých měst, ve kterých je k vidění
rozsáhlý multimediální projekt na-
zvaný Krásy a tajemství České re-
publiky. Výstava je instalována od
6. listopadu letošního roku do 15.
ledna 2003 v novém pavilonu na
Výstavišti Černá louka. Záměrem
autorů bylo představit to nejlepší
z naší historie a kultury od pravěku
až po vznik samostatné Českoslo-
venské republiky v roce 1918. Pro-
střednictvím exponátů, objektů, sta-
veb, symbolů, projekcí a hudby
umožnili návštěvníkům cestovat ča-
sem z jednoho období do druhého.
Vše je založeno na principu školy
hrou. Některé exponáty jsou doko-
nalými replikami originálů a lidé se
jich mohou dotýkat. Atmosféru jed-
notlivých období dokresluje pů-
vodní komponovaná hudba a pou-
tavé videoprojekce.

Výstava si klade za cíl ukázat čes-
kou historii jako svébytnou součást
evropské kultury. Tvůrci dokazují,
že symbolický vstup do Evropy je
přirozeným krokem, protože naše
země a její obyvatelé spoluvytvářeli
evropskou kulturu a civilizaci od
nejstarších dob. To je jeden z dů-

vodů, proč nad celým projektem
převzal záštitu velvyslanec delegace
Evropské komise v České republice
Ramiro Cibrián.

Jednou ze stěžejních doprovod-
ných akcí je vystavení nádherné go-
tické sochy svaté Kateřiny v neděli
24. listopadu, den před jejím svát-
kem. Cílem je podpořit snahu o ob-
novení shořelého renesančního kos-
tela sv. Kateřiny v Hrabové. (l)

Den pro svatou Katefiinu

❏ Ve zkratce
■ Velkým úspěchem skončilo účinkování Divadla loutek Ostrava na

Mezinárodním loutkářském festivalu v rakouském Mistelbachu. Senti-
mentální tragikomedie Trumf ruského autora I. A. Krylova zaujala publi-
kum i přesto, že byla odehrána v češtině. Do konce roku členy souboru
čeká ještě premiéra hry pro nejmenší diváky O Budulínkovi, Karkulce,
loupežnících a veliké řepě a hostování ve Španělsku s pohádkou Prin-
cezna Majolenka.

■ Výtvarné a řemeslné práce klientů ostravského ústavu sociální péče
pro mentálně postižené představuje výstava Náš duhový svět. Výtvarná
díla i užitné předměty, které vznikají v rámci ergoterapie nebo cíleného
učení a zaměstnávání mentálně postižených, názorně dokumentují snahu
o seberealizaci klientů ve všech zařízeních ústavu. Expozice je k vidění
v Ostravském muzeu až do konce listopadu. Stejně jako výtvory studentů
Střední umělecké školy, které jsou prezentovány pod názvem Technický
design a výstava Pokrok v drobné technice aneb zapomenutí pomocníci.

Kubínovo kvarteto dostalo 
Cenu mûsta Ostravy



CENTRUM NABÍZÍ POMOC. Nové kontaktní centrum pro lidi závislé na
drogách, alkoholu a hracích automatech zahájilo provoz v Ostravě-
Přívoze v Úprkově ulici 25. Zřizovatelem je  mezinárodní křesťanská
organizace Teen Challenge, která vznikla v 50. letech v New Yorku a
v současné době funguje ve více než 60 zemích. Závislým lidem, jejich
rodičům a přátelům nabízí bezplatné poradenství i zprostředkování
sociální a zdravotní pomoci. Teen Challenge organizuje také preven-
tivní zábavné pořady pro děti a mládež. Bližší informace poskytne ve-
doucího centra Vojtěch Kozubík nebo protidrogová koordinátorka
města Taťána Niklová, tel. č. 596 116 504.

Cedule s nápisem Manželská
a předmanželská poradna od polo-
viny října visí na novém místě.
Kroky klientů nyní směřují do domu
v Přívozské ulici číslo 6, kam se po-
radna přestěhovala z nedaleké Hu-
sovy ulice.

Manželská a předmanželská po-
radna je jedním z pěti zařízení
Centra sociálních služeb města Os-
travy a navzdory názvu je k dispo-
zici všem jeho obyvatelům. „Sku-
tečně se nezabýváme jen problémy
souvisejícími s manželstvím. Pomá-
háme řešit potíže v mezilidských
vztazích obecně, alkohol a agresi-
vitu v rodině, osamělost, generační
neshody, sociální problematiku ro-
diny a tak podobně. Může přijít
opravdu kdokoliv, určitě jej vy-
slechneme a erudovaně poradíme.
K návštěvě poradny není potřeba
žádného doporučení od praktického

lékaře. Služby poskytujeme bez-
platně, zaručujeme důvěrnost a ano-
nymitu,“ zdůraznila psycholožka
Alena Mikulová. 

Poradna funguje už dvacet šest let
a řeší přibližně pět set případů ročně.
Na každý z nich připadá průměrně
pět až šest konzultací. Kvalifiko-
vané psychology a sociální pracov-
nice v případě potřeby doplňují další
externí odborníci. Na základě zpětné
vazby a dlouholetých zkušeností od-
hadují zdejší pracovníci úspěšnost
na 70 až 80 procent. Základní pod-
mínkou je přijít včas a s odhodláním
problémy řešit. Většinu klientů tvoří
ženy a bohužel je mezi nimi stále
více obětí domácího násilí. „Těchto
případů opravdu přibývá. V první
řadě se snažíme ženu psychicky
podpořit a společně zformulovat
‚bezpečnostní plán‘, co dělat, kam
se obrátit v případě krize. Je dobře,

že se o domácím násilí začalo mlu-
vit v médiích. Ženy, které jejich
partner surově bije a týrá, se dovědí,
že jejich situace není bezvýchodná
a snad se ve spolupráci s odborníky
odhodlají k jejímu řešení,“ doufá A.
Mikulová.

Obecný trend zvyšování informo-
vanosti přivádí do manželské a před-
manželské poradny stále více lidí,
kteří se nespoléhají jen na pomoc
blízkých, jejichž rady jsou sice dobře
míněné, ale málo fundované. Psy-
chologická terapie je doplněna edu-
kací, takže klienti si mohou osvojit
širší škálu chování nebo variant ře-
šení problémů, které život přináší.
Psychika navíc často výrazně ovliv-
ňuje celkové zdraví. Včasná ná-
vštěva poradny proto může zabránit
mnoha nepříjemným komplikacím.
Telefonní číslo poradny: 596 110
591, 596 115 822. (LO)
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Linka dÛvûry
Desátý ročník celostátního

sněmu Linek důvěry se bude konat
od 29. do 30. listopadu v zaseda-
cím sále ředitelství Městské ne-
mocnice Ostrava (MNO). Organi-
zátoři ze sdružení První psycholo-
gická pomoc Ostrava a Linky
důvěry při MNO očekávají účast
téměř sedmdesáti odborníků z celé
republiky. Hlavním smyslem pra-
videlných setkání je jednání o dal-
ším rozvoji linek, jejichž úloha je
v oblasti péče o duševní zdraví
a prevence psychosociálních pro-
blémů velmi důležitá. Uspořádání
jubilejního ročníku finančně pod-
pořilo město Ostrava. (lo)

Modernizace
pokraãuje

Radioterapeutická klinika Fa-
kultní nemocnice s poliklinikou
(FNsP) v Ostravě-Porubě koncem
října zprovoznila unikátní simulátor.
První zařízení tohoto typu v České
republice dokáže snímat trojroz-
měrný obraz pacienta technologií
počítačového tomografu a získaná
data pak zpracovává jako virtuální
simulaci. Výsledkem je lepší zamě-
ření postiženého místa, které umožní
zvýšení aplikované dávky záření při
snížení zatížení zdravých tkání. Na
moderní specializované klinice se
v současnosti léčí na sedm tisíc on-
kologicky nemocných. Simulátorem
za 25 milionů korun bude denně vy-
šetřeno deset až patnáct pacientů.

Progresivní léčebné možnosti na-
bízí také nová specializovaná spi-
nální jednotka neurochirurgické kli-
niky FNsP. Toto pracoviště s pat-
nácti lůžky je jedno ze čtyř
v republice schopných poskytnout
špičkovou péči pacientům s poraně-
ním páteře a míchy.   

V souvislosti s příchodem zimy
vedení FNsP upozorňuje veřejnost,
že v době od 1. listopadu 2002 do 31.
března 2003 v pracovní dny v době
od 7.00 do 14.30 hodin bude v areálu
nemocnice omezeno parkování sou-
kromých vozidel. Cílem je zabránit
problémům se zimní údržbou a úkli-
dem komunikací a chodníků. Do ne-
mocnice může v uvedenou dobu vjet
soukromé vozidlo s pacientem pouze
v případě potřeby akutního ošetření.
Parkování v době návštěv od 15 do
18 hodin zůstává beze změny. K dis-
pozici je také parkoviště v areálu
VŠB-TU v Slabihoudkově ulici nebo
před poliklinikou FNsP. (l)

Pacientům, návštěvníkům a za-
městnancům Městské nemocnice
na Fifejdách od konce října slouží
nová vrátnice s centrálním vjezdem
z Hornopolní ulice. V rámci pro-
jektu Rekonstrukce a dostavba ra-
diodiagnostického pavilonu, který
zahrnuje šest stavebních objektů,
byla komplexně opravena také his-
torická správní budova s odstav-
ným parkovištěm. Rekonstrukci
provádělo sdružení Fifejdy 2001
(UNIPS, a.s., Ostrava a Bytostav
Poruba, a.s.) od loňského roku. Cel-
kové náklady přesáhly 31 milionů.
Nový radiodiagnostický pavilon
bude otevřen na jaře příštího roku.
Ve správní budově je umístěna pří-
jmová kancelář, zasedací místnost
a několik pokojů pro hosty. Do ob-
jektu se stěhují také pracovníci po-
datelny, pokladny, vzdělávacího
střediska a tiskového oddělení.

Při příležitosti slavnostního zpro-
voznění správní budovy byla po-
křtěna nová publikace známého os-
travského historika Karla Jiříka s ná-

zvem Městská nemocnice v promě-
nách času, která mapuje její stopa-
desátiletou historii. Kniha například
připomíná založení městské nemoc-
nice v roce 1848 jako důležitý mez-
ník v dějinách ostravského zdravot-
nictví. Původní nemocnice se čtyři-
advaceti lůžky, která poskytovala
léčebnou péči převážně městské
chudině a dělnictvu, se změnila
v moderní komplex s lůžkovými
a specializovanými ambulantními
zdravotnickými službami. Na více
než tisícovce lůžek je ročně hospita-
lizováno  25 000 pacientů. „Publi-
kace byla napsána nejen na základě
studia sbírek v archivech a hledání
v odborné literatuře, ale je doplněna
také fotografiemi a vzpomínkami
svědků důležitých událostí v chodu
nemocnice. Dovíme se o činnosti
lazebníků, ranhojičů, lidových léči-
telů... Čtenář získá plastický a dyna-
mický obraz zdejší sociální a zdra-
votní situace,“ uvedl ředitel nemoc-
nice František Jurek. (o)

Nemocnice v promûnách ãasu

DÛleÏité je pfiijít vãas za odborníkem



Stonožka je nejen malé nená-
padné zvířátko, ale také název os-
travského Klubu rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí.  Proč
právě tento symbol? Čím více ru-
kou, nohou, nápadů, tím více po-
moci rodinám s handicapovanými
dětmi. Jednotlivé články stonožky
symbolizují společně vyřešené pro-
blémy. A oblastí, kde se Stonožka
snaží pomoci, je opravdu hodně.

Jako jediný subjekt v Ostravě na-
příklad nabízí rodičům celoživotně
pečujícím o dítě s postižením bez-
platnou respitní odlehčovací službu.
„Největší část našich klientů tvoří
děti školního věku s tělesným, men-
tálním a kombinovaným postižením,
ze sociálně slabých rodin a z riziko-
vých skupin. Při prvním kontaktu
společně vybereme vhodnou činnost
a pak si dítě v dohodnutou dobu vy-
zvedneme doma a dopravíme jej až
na místo. Může se zapojit do ergote-
rapie, při které vznikají nádherné vý-

tvory, hipoterapie v jízdárně v Hra-
bové, rehabilitačního plavání v klim-
kovických lázních nebo zajímavých
kroužků v prostorách Zvláštní školy
v ulici U Haldy v Hrabůvce, kde
s dětmi provozujeme například mu-
zikoterapii, dramatický kroužek, va-
ření, práci se dřevem, sportovní hry

a modelářský kroužek. Tyto volno-
časové aktivity se nám daří realizo-
vat také díky pomoci Střední od-
borné školy a středního odborného
učiliště pro zdravotně postiženou
mládež v Porubě a finanční podpory
města Ostravy. Rodiče po prvotních
obavách zjišťují, že děti jsou u nás

spokojené, vracejí se s mnoha zá-
žitky a oni najednou mají volné od-
poledne, kdy si mohou odpočinout.
Vím třeba o jednom klukovi na vo-
zíku, jehož velkým přáním je jet vla-
kem. Pro jeho rodiče to představuje
prakticky neřešitelný problém,
s námi to půjde,“ říká Jan Pucher ze
Stonožky. Zároveň zdůrazňuje, jak
je důležité, aby rodiče postižených
dětí pochopili, že doba, kdy se mu-
seli schovávat a společnost se o ně
nezajímala, už minula.

Služby Stonožky v průběhu roku
využívá sto padesát rodin. Mohou se
účastnit pravidelných výletů, táborů
nebo psychorehabilitačních kurzů.
Podrobnější informace nejen o čin-
nosti klubu, ale také o dalších mož-
nostech navazujících  sociálních slu-
žeb, školské integraci a volnočaso-
vých aktivitách  jsou k dispozici
v Integračním centru Stonožka Os-
trava, Závodní 47, Ostrava-Hra-
bůvka, tel. č. 603 252 126. (lo)
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Integrace menšin v České repub-
lice je název dlouhodobého projektu,
který je realizován souběžně v pěti
českých městech. V jeho rámci se
v Ostravě uskutečnila, ve spolupráci
odboru sociálních věcí magistrátu
a nestátních neziskových organizací,
řada aktivit zaměřených především
na romské spoluobčany, sociální pra-
covníky a pedagogy pracující s touto
menšinou. Cílem je zlepšit vzájemné
porozumění a toleranci mezi většino-
vou společností a minoritou.

Teoretická část programu vyvr-
cholí v listopadu čtyřmi koly diskusí
všech zainteresovaných stran u ku-
latých stolů. Téma je zřejmé. Jak
zlepšit spolupráci mezi učiteli a so-
ciálními pracovníky obecně a přede-
vším ve vztahu k romským spoluob-
čanům.  „K pátému kulatému stolu
28. listopadu usednou i nově zvolení
představitelé samosprávných or-
gánů. Předneseme jim návrhy vze-
šlé z předcházejících jednání a dou-
fáme, že výsledkem budou kon-
krétní kroky vedoucí k jejich
realizaci. Podstatné je, aby vše ne-
zůstalo jen na papíře. Celý projekt
je koncipován tak, aby teorii dopl-
ňovala realita. Proto pedagogové
a sociální pracovníci v rámci semi-
nářů, které předcházely kulatým sto-
lům,  navštívili i komunitní centra,“
konstatovala Ingrid Štegmannová
z odboru sociálních věcí magistrátu.

Další fáze projektu - vzdělávací
program pro romské matky s před-
školními dětmi - se odehrává přímo
v komunitních centrech (Liščina,
Hrušov, Zárubek, které provozuje
občanské sdružení Vzájemné soužití
a centrum Společenství Romů na
Moravě v Přívoze). Od dubna až do
konce letošního roku tam pravidelně

dochází pedagog se sociálním pra-
covníkem a společně pomáhají rom-
ským matkám připravit jejich děti na
školní docházku.  V současné době
jsou již prolomeny prvotní bariéry
vzájemné nedůvěry a všichni mají
chuť pokračovat dál i po oficiálním
ukončení mezinárodního projektu.
Inspirací je partnerské Holandsko,
kde mají dlouholeté zkušenosti se
vzděláváním dětí z menšin a ově-
řený didaktický program, jehož zá-
kladní principy by měly být apliko-
vány na naše podmínky. Pokračo-
vání společné práce a její rozšíření
na další centra závisí na penězích,
které se snad podaří získat z grantů.
„Romové v Ostravě trpí nedostat-

kem vzdělání, téměř stoprocentní
nezaměstnaností, nejistou budouc-
ností a tím pádem i nedostatkem
motivace něco změnit. Lidé z komu-
nitních center ovšem realizací svých
aktivit dokazují, že také oni mohou
vlastními silami něco dokázat. Vý-
sledky pilotního projektu mohou po-
moci zvýšit zainteresovanost rodičů
na vzdělávání dětí a posílit jejich
sebedůvěru. Posun  myšlení tímto
směrem je prvním krokem na cestě
ze začarovaného kruhu, ve kterém se
nyní nacházejí,“ dodala I. Štegman-
nová. Tomuto cíli by mohla napo-
moci také další část projektu - infor-
mační brožura pro veřejnost, která
vyjde v příštím roce. (LO)

Součástí mezinárodního projektu byly také výměnné stáže. Snímek po-
chází z návštěvy komunitní základní školy v holandském Eindhovenu.

Zahradní slavnost
Členky Dámského klubu Os-

trava se v polovině října vydaly
do jednoho ze zařízení ústavu so-
ciální péče pro mentálně posti-
žené. Jejich návštěva nebyla ná-
hodná, protože právě do zdejšího
Domova pro dospělé a kreativ-
ního ateliéru směřoval výtěžek le-
tošní Zahradní slavnosti, tradiční
charitativní akce, kterou klub po-
řádá už sedm let. Tentokrát se
podařilo shromáždit 88 006 ko-
run. Ústav část peněz použije
společně s vlastními prostředky
na zakoupení mobilní vany Ario
pro ležící klienty a část na vyba-
vení rozsáhlé zahrady lavičkami
a stoly. Díky rozhodnutí Dám-
ského klubu věnovat finanční
prostředky dospělým mentálně
postiženým se 86 mužů a žen,
z nichž 76 trvale bydlí v ústavu
a 10 dochází na denní pobyt, do-
čkalo zkvalitnění zdravotní péče
a zlepšení prostředí domova.
Dámy ocenily především poho-
dlné internátní bydlení a nabídku
činností pro klienty.

Morav‰tí mistfii
Ostravský ústav sociální péče

pro mentálně postižené byl letoš-
ním organizátorem Mistrovství
Moravy a Slezska ve stolním te-
nise, které se uskutečnilo ve
dnech 18.–20. října. U zelených
stolů v Muglinově o vítězství bo-
jovalo 72 handicapovaných hrá-
čů z 18 sportovních klubů. Ti-
tuly mistrů zůstaly na domácí
půdě, protože poháry vítězů si
odnesli Marie Horváthová a Jiří
Stach. (r) 

Projekt nezÛstane jen na papífie
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Jak volili Ostravané na konci 19. století?
Počátkem října roku 1900 žila

ostravská, přesněji řečeno mo-
ravskoostravská veřejnost v oče-
kávání obecních voleb, které
měly na příští čtyři roky rozhod-
nout o složení obecního výboru.

„Na rozdíl od dnešní doby se
však tehdejší volební klání neode-
hrávalo jen mezi politickými stra-
nami, ale především mezi národ-
nostmi.Ve vypjaté atmosféře pro-
bíhal boj nejen o voličstvo české,
ale i německé a polské, přičemž
národnost zde předurčovala v pod-
statě rovněž i příslušnost k voleb-
ním táborům. Soupeřilo se hlavně
mezi Čechy a Němci a hlasy pol-
ských voličů chtěly získat obě
strany,“ říká Jozef Šerka z měst-
ského archivu.

Od pravých Poláků, kteří pocho-
pují společné nebezpečí germani-
sace Ostravska jak pro Čechy tak
pro Halič, nedá se očekávati, že by
pomáhali v katanském díle proti
Čechům..., takto doufali Češi, za-
tímco hlas ze strany druhé tvrdil,
že polští dělníci vědí, jak pochybné
přátele mají v českých nadříze-
ných, a česká dobyvačná tažení
v Orlové a jiných polských obcích
jsou zdejší polské inteligenci
dobře známa.

J. Šerka dále uvádí, že vlastní
volební mechanismus byl z dneš-
ního hlediska velmi složitý. Obec-
ních voleb se mohli aktivně zú-
častnit pouze zletilí a svéprávní ra-
kouští státní občané starší 24 let
(pasivně 30 let), kteří zde měli do-
movské právo anebo platili ročně
alespoň jeden zlatý přímé daně
z nemovitosti, živnosti nebo dů-
chodu. Tato opatření byla značně
diskriminující vůči velké části
obyvatel města, zejména dělnic-
tvu, které zde převažovalo. Také
získání domovského práva bylo
v té době docela vleklá záležitost.
A tak není divu, že v roce 1900,
kdy měla Moravská Ostrava přes
30 tisíc obyvatel, bylo oprávně-
ných voličů jen asi 1 600.

„Volební právo měly i ženy. Za
ně je však musel vykonávat buďto
jejich manžel nebo jiný mužský
zástupce. Aby celá záležitost byla
ještě komplikovanější, v prvním
a druhém volebním sboru mohla
volit bez ohledu na výši odvádě-
ných daní také takzvaná místní ho-
norace. Šlo o osoby duchovní, vy-
soké úředníky, penzionované dů-
stojníky, lékaře a učitele středních
škol. Naopak z volebního práva
byli vyloučeni příslušníci ozbroje-
ných sil a také osoby trestané za
kriminální delikty,“ říká J. Šerka
s tím, že na voličském seznamu
byli voliči seřazeni podle výše od-
váděné daně a rozděleni do tří vo-

lebních sborů. Ti, kteří dohromady
platili po jedné třetině z celkové
sumy daní, tvořili vždy jeden vo-
lební sbor a volili jednu třetinu za-
stupitelstva.

Volba se konala veřejně. Jednot-
liví voliči byli podle voličských se-
znamů povoláváni před volební ko-
misi, kde ústně provedli svou volbu
jmenováním vybraných kandidátů.
Byla to moravská zvláštnost, pro-
tože v Čechách a Slezsku se hlaso-
valo písemně. „Každý volič vol
přesně podle naší kandidátní lis-
tiny, vyslovuj jména opatrně
a správně jak vytištěny jsou, neboť
komisse může zkomoleně vyvolaná
jména našich kandidátů též zkomo-
leně zapsati a nás takto o dobré
hlasy připraviti“, nabádaly tehdy
Ostravsko - Přívozské noviny.

Volební akt se v oněch říjno-
vých dnech roku 1900 odehrával
v místnostech restaurace Nová
střelnice v blízkosti Nové radnice,
která byla jakožto sídlo němec-
kého měšťanského střeleckého
spolku považována za „německou
půdu“.

List Ostrauer Zeitung tehdy
psal: Získají-li vládu v obci Češi,
budou se patrně příští obecní
volby konat v Národním domě
(dnešní Divadlo Jiřího Myrona).
Češi si od voleb slibovali spraved-
livější zastoupení v obecním zastu-
pitelstvu a tím pádem i lepší hájení
svých zájmů, např. ve sféře škol-
ství. Kritizovali také vysoké zadlu-
žení města, slibovali zmírnění
obecních poplatků a postátnění
obecní policie, zvelebení a vzrůst
celého města, aby zařízení jeho
odpovídalo nejmodernějším poža-
davkům velkého města. Naopak

Němci se odvolávali zejména na
své dosavadní, mnohdy ovšem
sporné úspěchy v oblasti komu-
nální politiky, jako bylo rozšiřo-
vání komunikační infrastruktury,
sítě vodovodů, kanalizace a veřej-
ného osvětlení.

„Volby byly zahájeny ve čtvrtek
18. října 1900 hlasováním III. vo-
lebního sboru. Tomu byla jako
rozhodujícímu věnována největší
pozornost, neboť v sobě soustřeďo-
val drtivou většinu voličstva a je-
dině zde mohli Češi prorazit. I.
a II. sbor tvořil pouze malou část
těch nejbohatších poplatníků z řad
německého měšťanstva a podnika-
telstva. U dlouhého stolu v sále
střelnice zasedala pětičlenná vo-
lební komise pod předsednictvím
tehdejšího starosty dr. Johannyho.
Jako výpomoc při sčítání hlasů
měla při ruce ještě několik obec-
ních úředníků a na řádný průběh
voleb dohlížel vládní místodržitel-
ský tajemník. Samozřejmě, že ode-
vzdávání hlasů bedlivě kontrolo-
valy i oba hlavní volební štáby -
německý u stolu vpravo a český
vlevo od volební komise,“ říká
J. Šerka.

První dny voleb provázelo
značné napětí. Češi nabádali voliče,
hlavně dělníky, že na ně nesmí býti
vykonáván žádný nátlak ze strany
nadřízených. Němci tvrdili, že nao-
pak živnostníci a dělníci jsou čes-
kou stranou neslýchaně terorizo-
váni. Palmu vítězství získala s pře-
vahou strana německá (na každého
svého kandidáta zhruba 1000 hlasů
oproti 600 českým). Volby skon-
čily 30. října. A jaké byly skutečné
příčiny porážky, která způsobila, že
i nadále neměli Češi v obecním za-
stupitelstvu žádného zástupce?
J. Šerka tvrdí, že velký díl viny nesl

samozřejmě tehdejší omezující vo-
lební systém, usilovná germani-
zace, nátlak ze strany zaměstnava-
telů, ale také nízká uvědomělost
českých voličů. Při sčítání se
k české obcovací řeči v roce 1900
hlásilo 43,9 % obyvatel.

❏ Archiv mûsta Ostravy

Dr. Adalbert Johanny, starosta
města v letech 1888 - 1901.

Volební provolání k českým voličům, otištěné v soudobém tisku.

JUDr. Edmund Palkovský,
přední osobnost tehdejší české
politické scény v Ostravě.



Územní stře-
disko záchran-
né služby
(ÚSZS) má za
sebou první
měsíce fungo-

vání v novém prostředí. Od čer-
vence sídlí v areálu ve Výškovické
ulici v Zábřehu společně s hasič-
ským záchranným sborem.

Vedle nové budovy je umístěn
moderní heliport, který svými tech-
nickými parametry umožňuje
i noční lety vrtulníku se zdravot-
níky na palubě. Své místo tady mají
také výjezdové skupiny a čtyři vozy
rychlé záchranné služby. „Jsme
opravdu spokojení. Nacházíme se
téměř v ideálním středu města.
V nových prostorách máme dů-
stojné zázemí s odpovídajícím tech-
nickým vybavením. Při každé pří-
ležitosti děkuji obyvatelům blíz-
kého sídliště za jejich toleranci.
Přestože nejsou porušeny žádné hy-
gienické normy, hluková měření
byla provedena už před oficiálním
zprovozněním heliportu, přece jen
tady v průměru třikrát denně star-
tuje vrtulník. Lidé si zřejmě uvědo-
mují, že nelétáme jen tak pro le-
graci, ale pomáháme zachraňovat
životy,“ říká ředitel ÚSZS Roman
Gřegoř.

Ostravské územní středisko je
jedním z deseti v České republice.
V současné době disponuje dvanácti
výjezdovými skupinami včetně le-
tecké záchranné služby. Kromě
ÚSZS, kterému patří osm z nich,
rychlou záchrannou službu provo-
zuje také Městská záchranná služba
se třemi vozidly, jeden vůz má ve
svém areálu Nová huť, a.s, ve spolu-
práci s Nemocnicí Ostrava-Jih.
Všechny vozy jsou  řízeny společ-
ným dispečerským střediskem, které
v Ostravě sídlí v Centru tísňového
volání, a jsou dostupné na stejné tís-
ňové lince 155. Jednotlivé výjez-
dové skupiny mají území města roz-
děleno podle svého sídla tak, aby
byly na místě co nejrychleji. Člo-
věka čekajícího na záchranku samo-
zřejmě nezajímá, komu vůz patří,
ale aby erudovaná pomoc přijela co
nejdříve.

Jde-li o zdraví, zdá se každá vte-
řina nekonečně dlouhá. Zákon
ukládá rychlé záchranné službě po-
vinnost dostavit se na místo do pat-
nácti minut od přijetí tísňového vo-
lání, vyjma případů vhodných
zvláštního zřetele (sněhová kala-
mita či jiné nepředvídatelné pře-
kážky). Každý, kdo žádá příjezd ry-
chlé záchranné služby, by měl peč-

livě zvážit, zda jde opravdu o nalé-
havý případ bezprostředního ohro-
žení života nebo zdraví. To zna-
mená, že selhává jedna ze tří zá-
kladních životních funkcí - dýchání,
krevní oběh a vědomí. „Odhaduji,
že z deseti volání na naši tísňovou
linku tři opravdu odpovídají tomu,
co nám volající sděluje. Dispečerka
se kvalifikovanými dotazy snaží zji-
stit co nejvíce informací a pak roz-
hodnout, jaký druh výjezdové sku-
piny vyšle na místo. Stále je třeba
mít na zřeteli, že vůz, který vyjede
k banalitě, může chybět na místě,
kde někdo opravdu bojuje o život.
Musím ale připomenout, že nikde

na světě nemůže být záchranka na
místě do pěti minut. Přitom v těch
nejzávažnějších případech častokrát
rozhoduje právě těch prvních pět
minut. Není-li okamžitě zahájena
resuscitace a poskytnuta první po-
moc, byť na laické úrovni, postižený
umírá nebo přežije s trvalým poško-
zením mozku. Jediná cesta vede
přes výchovu lidí, aby si osvojili zá-
kladní pravidla první pomoci - ne-
přímou masáž srdce, zastavení kr-
vácení, uvolnění dýchacích cest, dý-
chání z úst do úst, stabilizovanou
polohu… a byli ji schopni poskyt-
nout před příjezdem záchranky,“
zdůrazňuje R. Gřegoř. (LO)
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ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. GUMÍK - je dvouletý kříženec, který se do útulku dostal v čer-

venci s vážným poraněním oka, pravděpodobně způsobeným zá-
měrně - lidskou rukou. Nepomohla ani intenzivní veterinární péče
a pejsek nakonec o oko přišel. Gumíka výborně charakterizuje jeho
jméno, je plný temperamentu a neutuchající aktivity, kterou ztráta
oka nijak neomezila. Pejsek má rád společnost, takže se mu bude lí-
bit například v rodině s dětmi, v bytě i na zahrádce.

2. MATĚJ - je čistokrevný americký buldok. V třebovickém útulku
čeká na svého majitele, kterému se pravděpodobně ztratil. Strážníci
jej přivezli z radvanického nádraží, kde bezprizorně pobíhal. Tříletý
mohutný pes je zjevně vycvičen k hlídání či ostraze majetku.

3. FIFINA - má dva roky a vzhledem ke svému drobnému vzrůstu
je opravdu velmi nenáročná, především v množství zkonzumované
potravy. Fifina se ráda mazlí a nejspokojenější bude v náručí nového
laskavého pána. V útulku na něj čeká už od letošního února.

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, telefon: 596 967 288
Otevřeno: úterý–neděle 10–15 hodin
Konto na podporu a financování činnosti útulku: 
Číslo účtu 2101020042/2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s.
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Záchrana lidského Ïivota zaãíná první pomocí

Krajská hygienická stanice (KHS)
ve spolupráci se Sdružením pro ob-
novu a rozvoj severní Moravy
a Slezska zvou všechny zájemce na
Veletrh zdraví - Moravskoslezské
dny zdraví, které se uskuteční 6. a 7.
prosince v novém výstavním pavi-
lonu A na Černé louce.

Moravskoslezské dny zdraví jsou
největší akcí svého druhu v repub-
lice, jak rozsahem, tak úrovní nabí-
zených služeb. Svou práci představí
všechny okresní hygienické stanice
v kraji, velké nemocnice a vybraná
zdravotnická zařízení. Lidé už jsou
zvyklí, že na této akci mohou absol-
vovat řadu preventivních vyšetření,
navštívit specializované poradny
a získat řadu užitečných rad a infor-
mací o prevenci, klinických vyšet-
řeních a léčbě v nemocničních
a zdravotnických zařízeních. Vstup,

veškerá vyšetření i poradenské
služby jsou zdarma. Tradičně vy-
soká návštěvnost Dnů zdraví, které
KHS pořádá už od roku 1994, do-
kládá zájem Ostravanů o vlastní
zdraví. V loňském roce je navštívilo
přibližně osm tisíc lidí a některé
z šestačtyřiceti odborných poraden
ani nestačily zájem občanů uspoko-
jovat. 

Letošní doprovodný program Ve-
letrhu zdraví je koncipován tak, aby
občanům přinesl prospěch a ponau-
čení. Novinkou je cyklus přednášek
na téma moderních přístupů v léčení
vybraných onemocnění, které se
uskuteční v kongresovém sále v prů-
běhu celé akce. K dispozici budou
také podrobné informace o lasero-
vých operacích očí nebo moderních
metodách léčby karcinomu koneč-
níku a tradiční prodejní výstava. (r)

Moravskoslezské dny zdraví



Archiv města Ostravy vydal no-
vou publikaci pod názvem Čes-
koslovenští legionáři - rodáci
a občané Ostravy, kterou připra-
vila Blažena Przybylová. Na 138
stranách autorka seznamuje čte-
náře s historií čs. legií v letech
1914–1920.

„Pro méně zasvěceného zá-
jemce je v úvodu načrtnuta velmi
stručná historie formování a pů-
sobení legií v Rusku, Francii a Itá-
lii. Více jsem se ale zajímala o čin-
nost legionářských organizací v
Ostravě v období první republiky.

Samostatnou kapitolu jsem věno-
vala snaze o vybudování takzva-
ného legionářského muzea, které
mělo vytvářet vhodný prostor pro
seznamování s legionářskými tra-
dicemi. Obdobnou úlohu mělo se-
hrát i vybudování Zborovského
památníku a instalování pamět-
ních desek, jako stálé připomínky
obětí hrdinných bojů,“ říká Bla-
žena Przybylová.

V jednotlivých medailonech
autorka připomíná alespoň ně-
které životní osudy ostravských
legionářů. Nejpodstatnější a nej-
obsáhlejší částí publikace je se-
znam ostravských legionářů
(1 200), sestavený podle jednotli-
vých obcí, které tvoří současnou
Ostravu.

Kniha vyšla v nákladu 1 000 ks
a zájemci si ji mohou koupit ve
všech třech pobočkách Měst-
ského informačního centra
a v Archivu města Ostravy. Cena
je 95 korun. (m)
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Kufrování
Městský svaz orientačního běhu

Ostrava je tradičním organizátorem
volnočasových aktivit dětí, mládeže
a dospělých. Členové Oddílu aktiv-
ního pohybu-orienteering FiZA tea-
mu při TJ Baník OKD letos uspořá-
dali řadu sportovních akcí pod jed-
notným heslem „Místo drog
a alkoholu, sejdeme se v lese
spolu!“, kterých se zúčastnilo cel-
kem 1 362 závodníků. Na konec
roku je připraven již 22. ročník Kuf-
rování v Ostravě s orienteering
FiZA teamem.

Titul pro juniory
Vítězi celostátní juniorské extra-

ligy se stali mladí baseballisté týmu
Arrows Ostrava. V posledním zá-
pase finálové série porazili Draky
Brno 12:6, obhájili tak loňský titul
a potvrdili, že v současné době ne-
mají v republice konkurenci. Jde
o další z řady úspěchů v letošní se-
zoně. Své kvality junioři Arrows
předvedli například na Turnaji
olympijských nadějí, kde zdolali
národní týmy České republiky, Slo-
venska a Polska. Prvním místem na
evropské kvalifikaci Pony league si
zajistili účast na prestižním Světo-
vém finále, které se každoročně
koná v Santa Claře v USA.

Uãitelky zazpívají
Pěvecké sdružení ostravských

učitelek (PSOU) zve všechny příz-
nivce sborového zpěvu na koncert,
který se koná 27. listopadu od 18.30
hodin v evangelickém kostele na
Českobratrské ulici. V programu za-
zní především díla současných čes-
kých skladatelů. PSOU se představí
pod vedením dirigenta Vladimíra
Kovaříka. Vstupné na koncert je
dobrovolné.

·kola slaví
Střední odborná škola a střední

odborné učiliště ve Vratimovské
ulici v Kunčicích slaví pětačtyřicet
let existence. Od roku 1957 se tady
připravovali učni, budoucí zaměst-
nanci Nové huti. K oborům hutnic-
kým, strojírenským a elektrotech-
nickým postupně přibyly i dopravní,
stavební a odborných služeb. Tak
vzniklo jedno z největších učňov-
ských zařízení v republice, které se
může pochlubit více než 17 500 ab-
solventy s maturitním vysvědčením
nebo výučním listem. Dny otevře-
ných dveří pro zájemce se konají 14.
prosince a 11. ledna.

Nabídka pro dûti
Detašované pracoviště Domu dětí

a mládeže v Zábřehu, které sídlí
v budově ZŠ Dvorského v Bělském
lese, pořádá 23. listopadu od 9 ho-
din akci Tvoříme z hlíny vánoční
ozdoby a dárky. 24. listopadu od 13
hodin Podzimní klubání opět s vý-
robou vánočních dárků, malovaných
květináčů, vánočních přání, ozdob
do oken atd. Bližší informace o obou
akcích zájemci získají na tel. č.
596 718 124.

Stop obezitû
V sobotu 23. listopadu od 10 do

14 hodin na Janáčkově konzerva-
toři v Ostravě je pro zájemce
o zdravý životní styl připraven Den
zdravého hubnutí. Bohatý program
zahrnuje např. cvičení vedené cvi-
čitelkami STOBu (sdružení Stop
obezitě), poradnu pro snižování
nadváhy, měření hmotnosti a pro-
centa tuku v těle, novinky v terapii
obezity, konzultace s odborníky.
Podrobnější informace jsou k dis-
pozici na tel. č. 596 735 226 nebo
http://stob.zde.cz

Krytý bazén v Ostravě-Porubě je
od poloviny září vybaven moderním
turniketovým odbavovacím systé-
mem.

Každý sportu či příjemné relaxace
chtivý návštěvník si u pokladny,
která byla přemístěna přímo do pro-
storu šaten,  vyzvedne elektronický
náramek s čipem. Ten nahradil staré
klíče na gumičce a kladku. Stačí jen
zaplatit zálohu dvacet korun a vy-
brat si některou z nabízených služeb.
Poté, co tento vodotěsný náramek
zákazník použije k uzamčení své
skříňky, připevní si jej na ruku
a může se vydat rovnou do bazénu,
sauny, solária nebo na masáž.
Všechny služby čip automaticky re-
gistruje. Při odchodu z bazénu pra-
covnice u turniketu přečtením infor-
mací zakódovaných v čipu zjistí cel-
kovou částku, kterou má zákazník za
všechny čerpané služby zaplatit. Po
odevzdání náramku je mu vrácena
záloha. Nový systém si vyžádal in-
vestici z městského rozpočtu ve výši
šest milionů korun. „Inspirovaly nás

velmi dobré zkušenosti, které s tímto
způsobem odbavování návštěvníků
mají ve Švédsku. Za hlavní přínos
považuji podstatné snížení rizika vy-
krádání šatních skříněk. Systém je
chráněn elektronicky a zloději už
nebudou mít šanci. Samozřejmě po-
kud někdo nezapomene náramek
bez dozoru někde na lavičce. Každý
návštěvník je ve vlastním zájmu po-
vinen mít jej po celou dobu na ruce,“
zdůrazňuje ředitel společnosti Spor-
tovní a rekreační zařízení města Os-
travy Ivo Mocek.

V průběhu pravidelného srpno-
vého přerušení provozu byla na po-
rubském krytém bazénu realizována
také další opatření, která přispějí ke
zvýšení spokojenosti návštěvníků
celého areálu. Šlo například o dru-
hou etapu rekonstrukce opláštění
bazénové haly, výměnu ocelového
potrubí za plastové či nerezové,
nové obklady, dlažbu,  toaletní mísy
i pisoáry v šatnách. Celkové obnovy
vnitřního zařízení se dočkaly rovněž
obě sauny. (LO)

Historičky Kateřina Barcuchová
a Lucie Augustinková připravily pro
mladé zájemce o regionální dějiny
4. ročník soutěže S bílým koněm ve
znaku, která je pořádána za podpory
statutárního města Ostravy.

„Akce je určena pro studenty
středních a žáky základních škol
a skládá se z písemného a ústního
kola. Při vypracovávání otázek píse-
mného kola se žáci a studenti jistě ne-
budou nudit, stačí si jen utřídit zna-
losti o městě, v němž žijeme,
a správně zodpovědět otázky týkající
se regionálních dějin. Pro většinu dětí
nebude problémem identifikovat
kresby významných ostravských pa-
mátek, okolo nichž někteří z nich
každý den chodí, nebo určit znak jed-
noho z ostravských obvodů. Pobavit
se mohou při luštění skrývaček, ve
kterých jsou tentokrát utajeny názvy
stylů a kulturních epoch. Zajímavé
bude rovněž hledání smyslu možná

již pozapomenutých nářečních vý-
razů z našeho kraje. Při řešení někte-
rých úkolů budou muset žáci a stu-
denti patrně nahlédnout do literatury,
která je jistě zaujme množstvím no-
vých informací. Nejlepší výkony
v této soutěži jsou odměněny věc-
nými cenami. Vítězové minulých
ročníků obdrželi například fotoapa-
ráty, walkmany a knižní ceny,“ řekla
K. Barcuchová. Její kolegyně dodala,
že zadání soutěže bylo rozesláno do
základních a středních škol v Ostravě
a blízkém okolí. K dispozici je také
v pokladně Ostravského muzea a
v Městském informačním centru.
Vypracované odpovědi je třeba doru-
čit Ostravskému muzeu nejpozději
do 30. listopadu.

Ze všech odpovědí bude vyhod-
noceno 20 nejlepších soutěžících,
kteří se utkají v Ostravském muzeu
11. prosince v ústním kole o hod-
notné věcné ceny. (r)

S bíl˘m konûm ve znaku

Do bazénu s náramkem


