
Všech jedenáct členů rady města
se zúčastnilo 13. ledna v Praze jed-
nání s předsedou vlády České repub-
liky Vladimírem Špidlou.

„Považovali jsme za nezbytné
projednat prioritní a aktuální otázky
současné Ostravy a poznat osobní
názor a stanovisko premiéra k námi
předloženým tématům. Nastartování
ekonomicky prospěšných procesů
přímo na území města může vyvolat
příznivý efekt také v ostatních měs-
tech a obcích Moravskoslezského
kraje. Naopak by bylo iluzí domní-
vat se, že největší město tohoto re-
gionu ve strukturální krizi může být
obklopeno jinak vzkvétajícím kra-
jem. Ostrava potřebuje na řešení nej-
větších problémů miliardy korun,
které městský rozpočet bez přísunu
státních prostředků a fondů Evrop-
ské unie není schopen poskytnout,“
uvedl bezprostředně po návratu pri-
mátor Aleš Zedník.

Podobnou misi dosud neabsolvo-
valo vedení jiného města v zemi.
V žádném případě se však nejednalo
o zdvořilostní návštěvu. „Ne vždy
jsme měli shodný pohled na věc.
Byly i chvíle, kdy to docela jiskřilo,“
řekl primátor s tím, že radní města
hovořili s premiérem o nejasnostech
okolo výstavby dálnice D47 a o tom,

jak veřejnost citlivě vnímá každý od-
klad rozhodování centrálních orgánů
v této záležitosti. Stranou zájmu ne-
zůstala ani otázka starých ekologic-
kých zátěží na území města, zejména
pak areálu Dolní oblasti Vítkovic.
Návrh města zní, aby  stát usiloval
o zapsání památkově chráněné části

vysokých pecí a Dolu Hlubina do se-
znamu UNESCO, což by do tohoto
území v bezprostřední blízkosti už
takřka vyčištěné lokality Karolina
mohlo přinést potřebné prostředky
z evropských fondů. Účastníci praž-
ského setkání jednali také o nákla-
dech a způsobu financování dalších

projektů zaměřených na revitalizaci,
o podpoře restrukturalizace hutnictví
a přílivu nových technologií do Os-
travy. 

K projednávaným tématům se bu-
deme podrobněji vracet průběžně
v příštích vydáních Ostravské rad-
nice. (M)

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA LEDEN 2003

Zajímá vás, jak vysoká bude cel-
ková příjmová a výdajová část letoš-
ního městského rozpočtu? Chcete
znát schválené dotace jednotlivým
městským obvodům, příspěvkovým
organizacím a společnostem z roz-
počtu Ostravy pro rok 2003? Nebo
vás zajímá zadluženost města? Na
tyto a další otázky najdete odpovědi
v únorovém čísle Ostravské radnice.

Redakce spolu s odborem financí
a rozpočtu magistrátu začne bezpro-
středně po definitivním schválení

rozpočtu města pro letošní rok při-
pravovat už tradiční přílohu našeho
měsíčníku nazvanou Rozpočet va-
šeho města 2003. Tentokrát jsme se
rozhodli vložit čtyři strany struč-
ných a srozumitelných čísel a infor-
mací o záměrech statutárního města
Ostravy v oblasti nakládání s veřej-
nými prostředky přímo do únoro-
vého vydání Ostravské radnice,
které by mělo dorazit do vašich do-
movních schránek v polovině mě-
síce. (m)

V polovině prosince zastupitelé
schválili rozpočet statutárního města
Ostravy pro rok 2003 bez státních
dotací, vytvořený pouze vlastními
zdroji. Dne 22. ledna bude veřejně
projednáván znovu s přesnou defi-
nicí finančního vztahu státního roz-
počtu k rozpočtu Ostravy, přičemž
do městského rozpočtu vstupuje
pouze poměrná část vyjadřující do-
taci na výkon státní správy, výplatu
sociálních dávek, spolufinancování
domovů důchodců, Ústavu sociální

péče pro mentálně postižené Os-
trava a Dětského domova pro děti do
3 let.

Státní dotace činí zhruba 311
mil. Kč. Opravený návrh rozpočtu je
rovněž navýšen o 100 mil. Kč v ka-
tegorii daňových příjmů, a to s ohle-
dem na odhad ministerstva financí.
Celkový objem zdrojů dosahuje více
než 5,7 mld. Kč. Na kapitálové vý-
daje je vyčleněno 1,8 mld. Kč, což
představuje téměř 32 procent z cel-
kového rozpočtu. (m, n)

BlíÏí se koneãné projednání
mûstského rozpoãtu pro leto‰ní rok

Pfiíloha Ostravské radnice

PRVNÍ OBâÁNEK MùSTA 2003. Zlatý medailon, pamětní list a kytici růží
předali 2. ledna primátor města Aleš Zedník a náměstek Zbyněk Pra-
žák pětadvacetileté Michaele Atanasovové, mamince prvního občánka
Ostravy roku 2003. Malá Nikolka přišla na svět na Nový rok sedma-
třicet minut po půlnoci ve Vítkovické nemocnici Blahoslavené Marie
Antoníny. Neformální kmotr Aleš Zedník navštívil holčičku ještě 17.
ledna doma. Přinesl pět tisíc korun, drobné dárky a dort, který bude
dostávat na každé své narozeniny až do 18 let. Jak řekl primátor
města, Nikolku bude provázet také na její první cestě do školy. (m)

âlenové rady mûsta jednali v Praze s pfiedsedou vlády
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Nová a modernûj‰í Ostravská radnice
Ostravská radnice se už šestým rokem s železnou pravidelností ob-

rací ke svým čtenářům. Za tu dobu došlo vždy po zralé úvaze k řadě
změn. Nesporně nejrazantnější byla od loňského ledna  nová grafická
úprava a příchod barvy na všech šestnáct stran měsíčníku. Od za-
čátku tohoto roku jsme sáhli po kvalitnějším papíru a v příštích mě-
sících by mohla spatřit světlo světa také nápaditější grafika, přináše-
jící jiný styl. Ale to předbíhám. 

V každém případě redakce chce, aby si  Ostravská radnice zacho-
vala nadále svou střízlivost a přehlednost, aby nabízela dostatek té-
mat a podkladů pro vyváženou informovanost občanů našeho města
o dění na radnici i mimo ní, přičemž každá zpráva či komentář bude
oproštěn od stranických slovních přestřelek nebo manipulací. 

Díky aktivní podpoře našeho vydavatele - tedy statutárního města
Ostravy - se budeme snažit každý měsíc předložit mnohobarevné no-
viny svým obsahem i provedením. Už dnes můžete najít na straně
čtyři novou rubriku Střípky, kterou jsme poskládali ze zajímavostí
uplynulých dnů. Šestá strana bude patřit až do června informacím
v rámci právě se rozbíhající celorepublikové  kampaně před vstu-
pem naší země do Evropské unie. Nebudeme se pouze soustředit na
to, zda Ostravané řeknou v červnovém referendu „ano“, ale docela
nás láká nabídka otevřeného prostoru pro vzájemnou komunikaci,
kterou zpestříme čtenářskou soutěží. Ohlasy na přehledy v Malém
průvodci velkou radnicí i v Nebojte se úřadu, je tady pro vás, nás
mile překvapily a zároveň přesvědčily, že podobných informací není
nikdy dost. Takže s touto rubrikou se budete setkávat i letos. Na-
prostou novinkou pak bude na poslední straně Bez komentáře - texty
a fotografie zachycující detail, konkrétní náladu či situace nepotře-
bující už žádná další, často i zbytečná slova.

Výčet chystaných změn není zdaleka konečný, něco si proto ne-
chám zase na příště. Nová čísla Ostravské radnice roku 2003 budou
pro nás v redakci v každém ohledu velkou zkouškou. A tak pokud se
vám budou líbit a budete spokojeni, řekněte to známému nebo va-
šemu sousedovi, pokud ne, pak to napište nám.

Marie Václavková

Rada města v působnosti valné
hromady jako jediný akcionář ob-
chodní společnosti Zásobování tep-
lem Ostrava (ZTO) 19. prosince mi-
nulého roku odvolala z funkce člena
představenstva společnosti ZTO
Jana Paprskáře, Jaroslava Šnajdara
a Jana Muroně.

Novými členy představenstva
společnosti ZTO byli zvoleni Fran-
tišek Švrček, Aleš Zedník a Jaro-
mír Horák. Současně rada města
odvolala z funkce člena dozorčí
rady společnosti Jiřího Černotu
a Františka Vyhňáka a zvolila nové
členy Milana Webera a Kajetána
Kučeru.

Hlavním důvodem uvedeného
rozhodnutí rady města byl stav, kdy

nedošlo ke spolupráci mezi vedením
ZTO a společností Dalkia Morava
v zásadních otázkách týkajících se
naplňování Smlouvy o převodu cen-
ných papírů (95% podíl). Rada
města svým postupem hodlá zabrá-
nit zejména jednostranným a nevrat-
ným krokům, které by mohly vznik-
nout v následném přechodném ob-
dobí.

Město Ostrava bylo oficiálně se-
známeno s rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže i s tím,
že společnost Dalkia Morava nevy-
užije opravný prostředek proti to-
muto rozhodnutí, čímž byla napl-
něna první z odkládacích podmínek
uvedené Smlouvy o převodu cen-
ných papírů.

Rada mûsta odvolala ãleny
pfiedstavenstva ZTO

■ kultury

■ zdravotnictví

■ sociální

■ protidrogová a ochrany veřejného
pořádku

■ životního prostředí

■ dopravy

■ investiční

■ muzejní a letopisecká

■ právní

■ pro informační systémy

■ pro děti, mládež a sport

■ pro podporu ekonomického
rozvoje města

■ pro handicapované děti a mládež

■ pro evropskou integraci

■ názvoslovná a heraldická

18. prosince 2002
Rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2003

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Ostravy pro rok 2003
v celkovém objemu 5 366 343 tisíc korun. Zastupitelé schválili rozpočet ve
variantě I, ve které nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu. Dne 22.
ledna 2003 bude zastupitelstvo projednávat rozpočet města se státní dotací.

Návrh příjmů, financování a výdajů ve variantě I.

Příjmy celkem po konsolidaci 4 510 147 tis. korun
Financování 856 196 tis. korun
CELKOVÉ ZDROJE 5 366 343 tis. korun

Běžné výdaje po konsolidaci 3 847 429 tis. korun
Kapitálové výdaje včetně kap. rezervy 1 518 914 tis. korun
VÝDAJE CELKEM 5 366 343 tis.korun

Investiční dotace Českým drahám
Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení již poskytnuté investiční do-

tace ve výši 39,85 milionu korun z rozpočtu města Ostravy Českým dra-
hám o částku 19,41 milionu korun, a to na vybavení podchodů eskalátory
na nádraží v Ostravě-Svinově.

Informace o postupu prací v zabezpečení výstupu důlních plynů
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o postupu prací v zabezpečení

výstupu důlních plynů na povrch. Zároveň souhlasí, aby v meziresortní ko-
misi pro řešení problematiky výstupu důlních plynů nahradil primátora
města místostarosta pro životní prostředí, vodní hospodářství a zeměděl-
ství Mirko Jašurek.

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

17. prosince 2002
Finanční podpora projektu z mezinárodního Visegrádského fondu

Rada města vzala na vědomí informaci o získání grantu z mezinárod-
ního Visegrádského fondu. Město Ostrava obdrží grant ve výši 7 tisíc eur
na podporu projektu Srovnávací studie přístupů k revitalizaci brownfields
v partnerských městech. 

Peníze budou určeny na řešení problematiky devastovaných průmyslo-
vých ploch ve všech partnerských městech zemí Visegrádské čtyřky (Os-
trava, Miskolc, Katovice a Košice) ve spolupráci s The Brownfields Cen-
ter v Pittsburghu. Část pokryje náklady spojené s uspořádáním meziná-
rodní konference, která bude zaměřena na prezentaci výsledků srovnávací
studie. Uskuteční se v Ostravě na jaře letošního roku.

Na začátku prosince roku 2001 se v Ostravě konal seminář o revitalizaci
brownfields, jako první fáze projektu k problematice brownfields. Tato
konference poskytla informační základnu pro srovnání podmínek a pří-
stupů k řešení problematiky brownfields v jednotlivých partnerských měs-
tech. Z tohoto důvodu se zúčastněná města společně se zástupci univerzit
dohodla na zpracování Srovnávací studie přístupů k revitalizaci brownfi-
elds v partnerských městech.

Informace o stavu veřejného pořádku

Ředitel Městské policie Ostrava (MěP) Jan Hulva informoval členy rady
o stavu veřejného pořádku ve městě Ostrava za měsíc listopad 2002. Stráž-
níci zajišťovali veřejný pořádek při kulturních a sportovních akcích.
V letošním roce strážníci odchytili na území města celkem 106 koček. Za-
drželi 17 sprejerů a 112 pachatelů trestných činů - krádeže těžkých a ba-
revných kovů.

Komise rady města
Rada města zřizuje komise pro volební období 2002 - 2006:

❏ Jednání rady mûsta



Čtyřiačtyřicetiletý ekonom Aleš
Zedník usedl do primátorského
křesla v listopadu loňského roku.
Mílovými kroky se blíží ke
konci nepsaného stodenního hájení,
což nás inspirovalo k malému bilan-
cování. Ostatně, jen před pár dny se
uzavřel starý rok a mnozí z nás rádi
bilancují, hodnotí své úspěchy
i kroky méně vydařené.

■ Patříte dnes k nejvýše posta-
veným Ostravanům. Naplnily se
vaše představy?

Nebudu zastírat, že jsem již před
dvěma lety dospěl k nápadu ucházet
se o nejvyšší post na ostravské rad-
nici. Byl jsem členem zastupitelstva,
rady a předseda finančního výboru
a nabyl jsem dojmu, že už nějak tak
vím, co práce na radnici obnáší.
Snad je to na mně dnes i trochu vi-
dět. Ale realita primátorské funkce
pro mne byla v některých aspektech
docela překvapivá. Uvedu příklad -
návštěvu velvyslance USA pana
Stapletona na ostravské radnici.
Mnozí jistě očekávají od rozhovoru
otevření prostoru pro konkrétní
americké investory s následným
podpisem smlouvy o realizaci mezi-
národních projektů a přísliby další
vzájemné spolupráce. Na tiskovce
se pak pochopitelně novináři ptají,
co pan velvyslanec přivezl, co měs-
tu mohou Spojené státy nabídnout.
Přitom, aniž bych tuto záležitost jak-
koli zlehčoval, většinou jde o něco
jako zdvořilostní návštěvy v rodině
a otázka „co jste přivezli?“ je nepat-
řičná a nezdvořilá. Ale vždy se ob-
jeví něco, co lze za výsledek jednání
označit, přinejmenším nové kon-
takty. Velvyslanci nejezdí sami,
každá z návštěv má i svoji komerční
stránku. Pokaždé dbám na to, aby
naše strana uměla svůj postoj přesně
vyjádřit i hájit. A zdaleka se nejedná
jen o setkání na nejvyšší úrovni. Je
mimořádně zajímavé podílet se na
životě a činnosti radnice a svým
způsobem být při řízení celé řady
procesů i mimo ni.

■ Jakou vlastnost potřebuje
primátor třetího největšího města
v republice nejvíc?

Být schopným manažerem a umět
hospodařit s časem. Kdysi jsem se
setkal s člověkem, který se poté roz-
čílil, že jsem ho připravil o dvě cenné
hodiny, které již nikdy nedožene. Ten
výrok mne tehdy rozesmál. Před čtr-
nácti dny jsem se mu v duchu omlu-
vil, a to když jsem si špatně zvolil
schůzky a neodhadnul priority. Pro-
stě jsem dal přednost zdvořilostnímu
setkání před důležitějším a závažněj-
ším jednáním. Dost mě to štvalo
a pochopil jsem, jak je čas cenný pro
všechny ty, kteří mají svůj denní pro-
gram rozpočítaný po minutách.

■ V médiích jste nejednou vy-
zdvihnul profesionální a mimo-
řádně komunikativní dovednosti
nejbližšího týmu vašich spolupra-
covníků. Jak vypadají jednání
rady?

Převážně mají diskuze klidný prů-
běh, jindy jsou živější i ostré. Ne po-
každé je náš pohled na daný pro-
blém shodný. Poměrně široké názo-
rové spektrum máme na vybudování
Střediska správních činností, přes-
něji na zdroje jeho financování. Své
zastánce i odpůrce měl kolektor
v centru města, který bude  spolufi-
nancován v rámci ISPA fondu Ev-
ropské unie. Při rozhodování o rea-
lizaci této investice, schválené před-
chozí politickou reprezentací města,
sehrála výraznou roli snaha  zacho-
vat si tvář vůči Evropské komisi.
Vycouvat z tohoto projektu by
mohlo Ostravu vystavit riziku pří-
padného zařazení do kategorie ne-
důvěryhodných partnerů. Je dobře,
že stávající rada města je složena
z lidí, kteří mají za sebou manažer-
ské zkušenosti. Je to skutečně tým
lidí z různých profesí, v němž se ni-
kdo z nás nebojí říct svůj názor, ze-
ptat se.

■ Napadá mne, jestli vás při
manažerském způsobu řízení
města tak trochu nesvazují úkoly
a povinnosti vyplývající ze zákon-
ných ustanovení?

Nevylučuji, že budeme společně
hledat cesty, jak některé záležitosti
předat do kompetence obvodům.
Například takový prodej pozemku,
který se vejde doslova pod rohožku,
musí projít neskutečně složitým pro-
cesem, který na úplný závěr od-
klepne zastupitelstvo. Tyto rutinní
činnosti stejně dobře zvládnou ob-
vodní rady a zastupitelstva. Předsta-
vitelé statutárního města jako nej-
většího podniku služeb by se měli
podle mne zaměřit na celkovou stra-

tegii a rozvoj Ostravy, a to i z po-
hledu majetku. Prostě neřešit malé
věci.

■ V úvodní řeči po svém zvolení
primátorem jste odvážně prohlásil,
že chcete z Ostravy udělat město
evropského střihu. Ve funkci, když
dobře počítám, jste necelých šede-
sát dnů, co se dá za tu dobu stih-
nout a co pro to děláte?

Je to běh na dlouhou trať. Alfou
a omegou realizace tohoto záměru
jsou sebevědomí a spokojení Ostra-
vané, a to za předpokladu, že tady
bude dostatek pracovních příleži-
tostí. Pak se může naše město vydat
novým evropským směrem, který
nám všem může otvírat dveře a být
pro občany neslýchanou šancí, aby
dokázali k novým břehům doplout.

■ Ale Ostrava je oproti jiným
městům v nevýhodě. Schází jí lá-
kavá historie, atraktivní památky,
dálniční spojení…

Ale i ve výhodě. Jsem přesvěd-
čen, že díl nízké atraktivity padne
v okamžiku zrušení státních hranic
s Polskem a Slovenskem, otevřou se
nám trhy těchto zemí. Proto bych si
přál, aby Ostravané řekli v červno-
vém referendu Evropské unii jedno-
značné ANO. Tento region a naše
město nemá prostě jinou alternativu,
a to ani přes všechny (i oprávněné)
výhrady euroskeptiků. Pokud zůsta-
neme nejvýchodnější výspou České
republiky, jsme předurčeni k samým
problémům, nesnázím a větší kon-
centraci nevýhod. Samozřejmě,
možnosti Ostravy v tuto chvíli ome-
zuje absence dálnice. Můžete namít-
nout, že se staví druhý železniční
koridor. Železnice je výhodná spíš
pro přepravu hromadných substrátů,
jakými jsou ruda nebo uhlí, a má
proti silniční dopravě mnohem
menší pružnost. Rýsuje se nutnost
pokračovat s menšími projekty a ty
pak prohlubovat a rozvíjet. K tomu

jsou připravené průmyslové zóny
i brownfields, tedy zdevastované
a znečištěné, přitom již nevyužívané
průmyslové plochy. Nejsme v po-
zici, abychom se slávou vyčlenili na
okraji Ostravy pozemky na zelené
louce a nabídli je investorům, ale na-
ším úkolem je firmy dostat do eko-
logicky vyčištěných lokalit, vytvořit
pro ně optimální podmínky a hlavně
zainteresovat na celém balíku tohoto
problému soukromý kapitál. 

■ Předpokladem úspěchu je ale
dokonalá znalost trhu.

Pochopitelně, zástupci města se
chtějí a hlavně musí zaměřit na mar-
ketingovou činnost. A není třeba
chodit daleko, na území města exis-
tují významné podniky. Máme zá-
jem navázat kontakty také s těmi,
kteří se podílejí například na priva-
tizaci hutnictví. Pokud vstupují ja-
kékoli soukromé společnosti do pro-
storu města a zároveň plní úlohu vý-
znamného zaměstnavatele, měly by
rozhodně vnímat existenci měst-
ských samosprávných orgánů a chá-
pat jejich roli. Vzájemná komuni-
kace je víc než nutná. V této oblasti
vidím ještě nevyužité rezervy. Ale
už se na tom pracuje, za uplynulý
měsíc jsem měl řadu schůzek s před-
staviteli ostravské podnikatelské
sféry, převážně s dobrým pocitem,
že se umíme dohodnout.

■ Abychom nekončili výčtem
aktivit města pro investory, po-
vězte laskavě čtenářům Ostravské
radnice také něco, co vám samot-
nému leží na srdci a co jsme si
ještě neřekli.

Přál bych Ostravě hezčí centrum.
Můžete namítat, že město za posled-
ních deset let vyrostlo do krásy, ale
osobně mám pořád pocit, že právě
centru chybí punc místa, kde se lidé
rádi setkávají a chodí za zábavou.
Přál bych si, abych mohl v nejbližší
době navázat užší spolupráci se zá-
stupci městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz a dokázali jsme na-
jít speciální rozpočtovou položku na
vytvoření nového, bohatšího, mo-
dernějšího a živějšího centra Os-
travy. Mnoho lidí, kteří do Ostravy
zavítají, častokrát naše město vnímá
právě přes Masarykovo náměstí
a jeho blízké okolí. Měli bychom se
podívat na tento prostor jinýma, vel-
korysejšíma očima a nedovolit, aby
vznikala umělá centra ve všech těch
super a hypermarketech. Věřím, že
obvodní rada mé snahy podpoří.

■ Nebude znovuoživení centra
příliš tvrdý oříšek?

Nemyslím si to. Může to být
otázka jen zajímavého nápadu. Kre-
ativních a schopných lidí žije v Os-
travě dost, mají dostatek tvůrčího ta-
lentu i technické dovednosti. Je to
šance hlavně pro ně. (M)
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Nízká atraktivita Ostravy padne v okamÏiku zru‰ení hranic
❏ Rozhovor



VE ZDRAVÉM TùLE – ZDRAV¯ DUCH. První pracovní den v roce 2003 se
primátor Aleš Zedník spolu se svými náměstky Zbyňkem Pražákem,
Mirko Jašurkem a Vítem Ruprichem vydali do práce netradičně
a vpravdě originálně - na cyklistickém kole. Čtyřčlenná skupina cestou
navštívila starosty obvodů Martinov, Třebovice, Lhotka a Petřkovice
a malou zastávku si udělala i u zamrzlé řeky Odry. Zatímco primátor
s náměstky mířili zasněženou Ostravou k Nové radnici, náměstek Ja-
romír Horák - vyznavač běžeckých disciplín se chystal zdolat po svých
desetikilometrovou trasu v přilehlých Komenského sadech. Za mrazu
-13 stupňů Celsia to zvládnul za 50 minut.

4 Ostravská radnice leden 2003

❏ Stfiípky Stanice se ru‰it nebudou
Mezi priority v oblasti životního

prostředí na území města patří proble-
matika zlepšení čistoty ovzduší. Pře-
stože od roku 1989 došlo v této oblasti
k pozitivnímu posunu, je Ostrava,
ostatně stejně jako většina velkých
průmyslových aglomerací, stále řa-
zena k oblastem se zhoršenou kvali-
tou ovzduší. Proto je nezbytné mít
k dispozici dostatečně relevantní údaje
o ovzduší, zejména z těch částí města,
kde ho negativně ovlivňuje provoz
těžkého průmyslu a intenzivní do-
prava na pozemních komunikacích.

„Od roku 1991 je v rámci státní sítě
automatizovaného imisního monito-
ringu (AIM), jejíž činnost zabezpe-
čuje a financuje Český hydrometeo-
rologický ústav (ČHMÚ), v provozu
na území města pět monitorovacích
stanic. Jsou umístěny v Porubě na 5.
obvodě, na Fifejdách, v Přívoze, v Zá-
břehu a v Radvanicích. Vzhledem
k rozhodnutí o plošné redukci počtu
monitorovacích stanic systému AIM
na přibližně 60 % současného stavu,
v návaznosti na podstatné zlepšení
kvality ovzduší v České republice,
a zejména s ohledem na požadavek na
snížení nákladů na provoz AIM, do-
jde na uzemí města k ukončení pro-
vozu na dvou stanicích v dubnu roku

2003,“ vysvětlil náměstek primátora
Mirko Jašurek.

Dodal, že současně s oznámením
o připravované redukci počtu stanic
AIM byla ze strany ČHMÚ učiněna
nabídka, že jsou schopni i nadále za-
jistit provoz rušených stanic na
území města za předpokladu, že by
město Ostrava plně hradilo náklady
na jejich provoz. „Ročně to předsta-
vuje finanční částku přibližně 300 ti-
síc korun na jednu stanici. Protože
město má povinnost vypracovávat
programy ke zlepšení kvality
ovzduší, která vyplývá ze zákona
a zejména pro zachování možnosti
aktivně vystupovat vůči potenciál-
ním znečišťovatelům ovzduší, byly
prostředky na provoz dvou odstavo-
vaných stanic zahrnuty do výdajové
části rozpočtu. Na území města tak
nadále zůstane v provozu všech pět
monitorovacích stanic. Pro rok 2004
bude navíc potřebné uvolnit z pro-
středků města částku přibližně 3 mi-
liony korun na nákup nových analy-
zátorů pro dvě stanice, jejichž pro-
voz se město rozhodlo zachovat,
neboť stávající přístrojové vybavení
je již odepsáno a bude na všech sta-
nicích nahrazeno,“ konstatoval M.
Jašurek. (r)

Kmotrem nového Ostravského
kalendária, které věrně a přesně za-
chycuje snad všechny důležité a za-
jímavé události, ale i téměř nepo-
všimnuté situace minulého roku, se
stane 29. ledna primátor města Aleš
Zedník. Slavnostní křest tohoto ori-
ginálního nápadu se odehraje v Ar-
chivu města Ostravy v 10 hodin.

Mimochodem, vůbec první kalen-
dárium vyšlo za rok 1996 a už tehdy

se stala tato útlá knížka doslova tr-
hákem. Pro mnohé Ostravany se
umístění chronologického přehledu
dění ve městě stalo samozřejmostí,
a to nejen pro osvěžení paměti.

Kalendárium 2002 vychází v ná-
kladu 500 kusů. V prodeji bude od
února přímo v přívozské budově Ar-
chivu města Ostravy ve Špálově
ulici nebo v Městském informačním
centru v Nádražní ulici. (m)

Ostravské kalendárium 2002OSTRAVA JAKO MùSTO SPORTU. Už tradičně se začátkem roku otevřely
brány brněnského výstaviště, aby od 9. do 12. ledna přivítaly návštěv-
níky veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2003. Město Os-
trava, vítěz mnoha předchozích ročníků v hodnocení nejlepší expozice,
se letos představilo v rámci prezentace Moravskoslezského kraje na
ploše 240 m2. Celkem 48 vystavovatelů - obce, města, sdružení, regiony
i partnerské regiony Polska - společně ukázalo vše, co v rámci turistiky
náš kraj nabízí. Ostrava se tentokrát představila jako město sportu,
vždyť bude za rok hostit týmy hokejového mistrovství světa. Má k tomu
skvělé předpoklady - dostatek kvalitních ledových ploch i ubytovacích
kapacit, které ještě do šampionátu doznají mnohé změny k lepšímu. Mi-
mochodem, své brankářské umění si vyzkoušel také primátor A. Zedník.

NOVOROâNÍ KONCERT. Výkony všech účinkujících, zejména pak hu-
debníků Janáčkovy filharmonie a sopranistky Pavly Břínkové, měli
Ostravané možnost ocenit na Novoročním koncertu, konaném 9. ledna
večer ve společenském sále DK Vítkovice. V programu Ze světa muzi-
kálů zazněly nádherné melodie Webera, Bernsteina, Portera a jiných
skladatelů.

V těchto dnech vrcholí organi-
zační přípravy už pátého ročníku
konference Regenerace panelových
domů, která se bude konat 13. února
v kongresovém sále hotelu Imperial,
a to pod záštitou ministra pro místní
rozvoj Pavla Němce, primátora Os-
travy Aleše Zedníka a děkana sta-
vební fakulty VŠB - TU Ostrava
Aloise Materny.

„Tíha odpovědnosti za vzhled
města leží na obcích. Město Ostrava
sehrává v tomto dlouhodobém pro-
cesu roli koordinátora a zabezpe-
čuje potřebnou osvětu, protože ne
vždy a ne každý důvěřuje zásahům
do okolí svého bydliště. Mnohdy
jde o velmi razantní změny. Netý-
kají se pouze oprav samotných pa-
nelových domů. Ostrava je sídlišti
doslova obklíčena a zástupci statu-
tárního města si uvědomují, že jako
krajská metropole musí pro svoji
image něco udělat. V loňském roce
jsme získali na regeneraci sídliště

Fifejdy I. v Mariánských Horách
státní dotaci ve výši 8,2 milionu ko-
run. Letos bychom měli pokračovat
v přípravě dalších čtyř sídlištních
lokalit v Porubě, Moravské Ostravě,
Ostravě - Jihu,“ řekla Regina Kuch-
tová, vedoucí bytového oddělení
magistrátu a zároveň členka pří-
pravného výboru únorové konfe-
rence. Dodala, že takzvaný regene-
rovaný sídlištní celek je doplněn na-
příklad o nové hřiště, parkoviště
a okolí domů získá na celkové
atraktivitě. Každé podobné investici
však předchází veřejná diskuze za
účasti představitelů městských ob-
vodů, projektantů a samozřejmě zá-
stupců magistrátu.

S prvními výsledky postupné pře-
měny ostravských sídlišť  v moderní
městské části se seznámí také účast-
níci konference. Značnou pozornost
budou rovněž věnovat činnosti re-
gionálních poradenských středisek
a energetickému auditu. (m)

Sídli‰tû - místo k bydlení

✔

✔

✔



V minulém vydání Ostravské rad-
nice jsme slíbili odpověď na každou
otázku, která souvisí s právy a po-
vinnostmi občanů i města Ostravy
v neustále sledované oblasti shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu včetně systému naklá-
dání s ním. A svůj slib plníme. Na
tři nejčastější dotazy nám ochotně
odpověděl Jiří Štěpánek z odboru
komunálního a bytového magistrátu.

■ Po 6. lednu začalo období od-
strojování a vyhazování vánoč-
ních stromků. Kam s nimi?

Nejdříve bychom chtěli požádat
občany, aby uschlé stromečky neod-
kládali do klasických sběrných nádob
na komunální odpad. Dochází k je-
jich okamžitému naplnění a nikdo
další tam již nic nevysype a nevy-
hodí. Pak se zákonitě objevuje odpad
mimo sběrné nádoby. Občané mohou
využívat přistavených velkoobjemo-
vých kontejnerů, které náš odbor ne-
chává i letos rozmístit v sídlištní zá-

stavbě na vytipovaná místa. Samo-
zřejmě do nich lze odložit i jiný tak-
zvaný objemný odpad z domácností.
Informace o umístění těchto kontej-
nerů a termínu odvozu jsou k dispo-
zici u jednotlivých městských ob-
vodů. Pokud občané v okolí bydliště
na velkoobjemový kontejner nena-
trefí, pak mohou vánoční stromky
odložit v blízkosti sběrné nádoby, od-
kud budou postupně odváženy, nebo
je mohou odložit do sběrných dvorů.

■ Jenže po vánočních svátcích
a silvestrovských oslavách se od-
pad doslova válel kolem sběrných
nádob i několik dnů, jinde hyzdí
okolí ještě dnes. Jak řešíte tento
problém?

Množství odpadu začíná klesat.
Bohužel přeplňování sběrných ná-
dob na některých místech způsobuje
nekázeň samotných občanů, kteří
v takových případech dostatečně ne-
využívají všech sběrných nádob
v blízkosti svého bydliště, nepouží-
vají nádoby na tříděný odpad - sklo

a plasty. A jak jsem už řekl, kontej-
ner, do kterého je nacpán vánoční
stromek, pojme už jen minimum
klasického domovního odpadu. Si-
tuaci pravidelně monitorujeme a co
možná nejrychleji řešíme ve spolu-
práci se svozovou firmou, případně
příslušným městským obvodem.

■ Vlastníky rekreačních ob-
jektů zajímá, za jakých podmínek
bude odvážen v letošním roce od-
pad od těchto staveb?

Vlastníci staveb určených nebo
sloužících k individuální rekreaci,
kteří požadují přistavení sběrné ná-
doby, se v březnu 2003 dostaví na
odbor komunální a bytový magist-

rátu, kde s nimi po zaplacení po-
platku dohodneme toto přistavení
nádoby včetně způsobu odvozu od-
padu. Odvoz z chatových osad, které
nejsou takzvanou právnickou oso-
bou, bude řešen ve spolupráci se
svozovou firmou a příslušným měst-
ským obvodem. Při této příležitosti
chci upozornit vlastníky rekreačních
objektů, že se na ně plně vztahuje
poplatková povinnost. Organizo-
vané zahrádkářské osady, které jsou
právnickou osobou, si svoz komu-
nálního odpadu řeší samostatně.
Každá takováto právnická osoba se
ovšem musí zaregistrovat u správce
poplatku. (M)
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V polovině roku 2001 byla zave-
dena v centru města regulace par-
kování a odstavování vozidel, což
v samotném začátku vzbuzovalo
určitou nedůvěru a obavu, zda ři-
dič pro své auto v centru města,
zejména pak ve špičce, vůbec na-
jde volné místo.

„Zavedením parkovacích zón
s úpravou poplatků v centru města
nedošlo ke snížení počtu stání, pouze
dostali přednost držitelé průkazů re-
zidentů a abonentů. Cílem tohoto
opatření bylo zajistit větší bezpečnost
a plynulost provozu v centru města.
Díky odpovědnosti a také disciplino-
vanosti řidičů se to z velké části po-
dařilo,“ říká vedoucí odboru dopravy
magistrátu Jiří Tichý. V rámci první
etapy regulace parkování (červenec
2001 - červen 2002) byla kromě vy-
značení zóny zákazu stání a zavedení
vyhrazených míst pro rezidenty
a abonenty zajištěna rovněž regulace
parkování nákladních vozidel v ob-
lastech Mariánských Hor, Poruby

a Ostravy-Jihu a zaktualizován Ge-
nerální dopravní plán města.

Podle náměstka primátora Jaro-
míra Horáka bude v příštích týdnech
projednán ve spolupráci s příslušnými
městskými obvody návrh  II. etapy
regulace parkování. „Její realizaci při-

pravujeme na závěr letošního června.
Regulace parkování se bude týkat
v této fázi oblasti mezi ulicí Nádražní
a tratí ČD včetně oblasti ulice Sto-
dolní a území mezi ulicí 30. dubna
a Zborovskou. V souvislosti s parko-
váním nákladních vozidel bude nový

systém  rozšířen do dalších částí
města, tentokrát přímo do Moravské
Ostravy a Přívozu a Slezské Ostravy.
Počítáme rovněž s budováním tak-
zvaných záchytných parkovacích
ploch pro zaměstnance pracující
v centru města. Podmínky a následné
budování záchytných parkovišť bu-
dou samozřejmě vždy připravovány
s maximální ohleduplností k řidičům
s pružnou nabídkou možností měst-
ské hromadné dopravy,“ konstatuje
J. Horák a připomíná, že už v čer-
venci město Ostrava odstartuje třetí
etapu regulace parkování, která bude
dokončena v prosinci roku 2004.

Prioritou bude vybudování celo-
městského naváděcího systému na
jednotlivé parkovací plochy, vyře-
šení problematiky parkování a od-
stavování aut ve vybraných sídliš-
tích. Současně se počítá také se zpo-
platněním místních komunikací,
respektive nově vytvořených parko-
vacích míst na nich, a to ve Vítkovi-
cích, Porubě a Ostravě-Jihu. (m)  

Regulace parkování se roz‰ífií do dal‰ích oblastí mûsta

❏ Otázka pro …
Od začátku roku jsme v redakci zaznamenali několik dotazů, k ja-

kým změnám vlastně došlo v souvislosti s termínem splatnosti po-
platků za odvoz komunálního odpadu od 1. ledna 2003. Pro odpověď
jsme si zašli za člověkem nejpovolanějším, za vedoucí oddělení daní
a cen odboru financí a rozpočtu magistrátu Dagmar Matznerovou,
která nám řekla:

„Ano, od 1. ledna platí nové termíny splatnosti poplatků za odvoz komu-
nálního odpadu. Můžete je zaplatit jednorázově do 31. března nebo dvakrát
ročně – do 31. března a 30. června. Poplatek lze uhradit složenkou. Tu vám
včas zašleme, samozřejmě pokud jste se u Magistrátu města Ostravy zare-
gistrovali. Platba prostřednictvím SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatel-
stva) je rovněž možná a také často využívaná. Prováděna bude dvakrát ročně
v březnovém a červnovém SIPO. Částka vám bude navedena na SIPO auto-
maticky. Týká se to  občanů, kteří jsou zaregistrováni u magistrátu a uvedli
spojovací číslo. A proč jsme přestali vybírat poplatek prostřednictvím SIPO
v každém měsíci? Bohužel náklady spojené s výběrem poplatku prostřednic-
tvím SIPO neustále rostou. Abychom zabránili zvyšování poplatku, upustili
jsme od pravidelných měsíčních plateb a přistoupili k úhradě poplatku pouze
dvakrát ročně. Obavy občanů, že se stanou dlužníky, jsou skutečně bezpřed-
mětné. Jak jsem již uvedla, automatické navedení plateb provedou pracov-
níci magistrátu sami k 31. 3. a k 30. 6. 2003. Připomínám jen, že od 1. ledna
zaplatíme v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 12/2002
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu opět 384 korun za osobu a rok.“ (m)

Lednové téma mnoha domácností: kam s vánoãními stromky?
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Ostrava říká ANO Evropské unii,
takto je neoficiálně nazvaná vysvět-
lovací kampaň města, která potrvá do
poloviny června, kdy se uskuteční re-
ferendum (15. a 16. června) o vstupu
České republiky do Evropské unie.

„V ostravské kampani, jejíž pří-
prava se právě rozjíždí a na kterou
jsme v rozpočtu vymezili milion ko-
run, se zaměříme na úplně všechny
věkové kategorie, seniory nevyjí-
maje. Penzisté zatím nejsou z velké

části informováni a přesvědčeni
o tom, že vstup naší země do EU
bude pro ně přínosem a v mnohém
výhodný. Ostatně právě seniorům
věnuje Evropská unie značnou po-
zornost a snaží se jim zabezpečit na
podzim života co možná nejlepší
podmínky. Jen v loňském roce před-
stavovaly takzvané důchodové vý-
daje v rámci Evropské unie kolem
třinácti procent hrubého domácího
produktu,“ uvedl náměstek primá-
tora Vít Ruprich. Připomněl, že tato
komunikační strategie nebude v žád-
ném případě snadnou záležitostí.
Češi totiž patří podle posledních do-
stupných mezinárodních srovnáva-
cích studií k největším euroskepti-
kům ve střední Evropě. „Chceme,
aby kampaň směřující k Ostravanům
byla věcná, aby se obyvatelé tohoto
města rozhodovali na základě kvali-
fikovaných informací. Jak jsem už
řekl, oslovíme všechny skupiny
včetně představitelů soukromého
sektoru, neziskových organizací,
církví. Do kampaně intenzivně za-

sáhnou i významní sportovci či
umělci,“ dodal V. Ruprich.

K debatám o výhodách i nevýho-
dách vstupu do Evropské unie se na-
bízí mimořádně široký prostor.
V Ostravě se uskuteční nejen řada
diskuzních kulatých stolů, odvysílá
či otiskne nejeden názor odborníka
i laika, chystají se četné besedy

a setkání, ale také výstavy, koncerty
a jiné kulturní pořady. Kampaň vy-
vrcholí akcí nazvanou Evropský tý-
den a závěrečným happeningem.
Podle V. Rupricha mají zástupci
města v každém ohledu zájem zmi-
ňovaný prostor využít k otevřené
a vyvážené komunikaci, nikoli
k manipulaci občanů. (m)

Klientela Městského informač-
ního centra Ostrava, o.p.s. (MIC) se
za osm let jeho existence stále roz-
růstá. Každá ze tří poboček na území
města má specifický okruh návštěv-
níků, a tím i strukturu dotazů a po-
žadavků. Celková návštěvnost MIC
za rok 2002 je 369 988 osob (nárůst
na 124 % ve srovnání s rokem
2001). Z toho  centrála v Nádražní
ulici 309 965 osob, vyhlídková věž
Nové radnice 33 597 osob a po-
bočka na Hlavním nádraží v Přívoze
26 426 osob.

„Výrazně se zvýšila návštěvnost
lidí ze vzdálenějších regionů naší re-
publiky. Mezi zahraničními hosty
dominují turisté hovořící nejčastěji
anglicky, polsky a německy. Nej-
větší nápor zaznamenáváme pocho-
pitelně během letní sezony, ale zá-
jem o naše služby roste v průběhu
celého roku. Dotazy se nejčastěji tý-
kají Ostravy, zvláště přesné lokali-
zace konkrétních organizací a ulic,
nabídky či prodeje vstupenek na
kulturní a sportovní akce, možností

dopravního spojení... Naši pracov-
níci se často ocitají v roli pomocníka
v nouzi, když lidé tápou, nevědí,
kam se obrátit při vyřizování svých
záležitostí. Dokonce se nám stává,
že zaměstnanci jiných organizací
občany cíleně posílají do poboček
městského informačního centra,“
řekla ředitelka MIC Ostrava Dagmar
Kremzerová.

Tradičním cílem návštěvníků
i obyvatel města se stává vyhlíd-
ková věž Nové radnice, která po
celý rok nabízí netradiční pohled na
Ostravu a okolí. V loňském roce ji
navštívilo 33 597 osob včetně 2 086
cizinců. „Zájem je opravdu značný.
Osvědčil se nám celoroční provoz
po sedm dnů v týdnu včetně svátků.
Překvapivé a určitě motivující pro
zdejší pracovníky bylo množství
návštěvníků během vánočních a no-
voročních svátků, kdy na věž zaví-
tali turisté dokonce až z Haiti, Ja-
ponska a Malty,“ dodala  D. Krem-
zerová. (r)

Turisté na‰li cestu na vûÏ

Renomovanou agenturou Stan-
dard & Poor’s bylo 13. 12. 2002 po-
tvrzeno statutárnímu městu Ostrava
ratingové hodnocení z předcházejí-
cích let. 

Známka A-/stable/A-2 tak potvr-
zuje všem obchodním partnerům fi-
nanční stabilitu města. Ve výsledné
zprávě byla pozitivně hodnocena
především nízká zadluženost, fi-
nanční výkonnost a kvalitní řízení
města.

Tento výsledek je s ohledem na
celkovou známku České republiky
nejvyšší možný, jakého mohla Os-
trava vůbec dosáhnout.

Statutární město Ostrava je vzhle-
dem k požadavkům obchodních
partnerů současně hodnoceno také
společností Moody’s Investors Ser-
vice. Známka Baa1, která je na
stejné úrovni městu potvrzována už
několik let, platí od 23. dubna loň-
ského roku. (m)

Ratingové hodnocení Ostravy

Z prostředků fondů ISPA Evrop-
ské unie, v rámci kterých jsou pod-
porovány projekty v oblasti infra-
struktury životního prostředí a do-
pravních sítí, bude uvolněno 16,6
milionu eur na realizaci rozšíření ka-
nalizačního systému města Ostravy.
Kolektor Centrum povede pod uli-
cemi Sokolská, 28. října, Masaryko-
vým náměstím, pod ulicemi Zá-

mecká, Nádražní, Umělecká a Šva-
binského. 

Slavnostní zahájení stavby, na níž
se bude kromě Evropské unie fi-
nančně podílet také ministerstvo ži-
votního prostředí a statutární město
Ostrava, se uskuteční 21. ledna.
Předpokládaný termín dokončení
investice Kolektor Centrum je zá-
věr roku 2005. (m)

Evropská unie spolufinancuje
stavbu kolektoru

PI·TE, TELEFONUJTE
Od příštího měsíce budete pravidelně nacházet na této straně in-

formace o připravovaných akcích konaných v rámci celoměstské vy-
světlovací kampaně před všelidovým hlasováním o vstupu České re-
publiky do Evropské unie. Navíc budou na tomto místě otiskovány
až do června otázky naší redakční eurosoutěže o zajímavé ceny. Bližší
údaje se dovíte příště.

Nechceme vás zahlcovat větami, které by opakovaly jen to, co už
dávno všichni víme, proto nám pište a telefonujte vaše postřehy a ná-
zory, ptejte se na vše, co vás v souvislosti s EU zajímá. Máte jedineč-
nou příležitost sestavit si tak vůbec poprvé vlastní čtenářskou stránku
v Ostravské radnici. 
☎ 596 282 291
✐ redakce Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
@ mvaclavkova@mmo.cz, na tuto adresu můžete posílat své dotazy

na téma EU také pro náměstka primátora V. Rupricha

Vysvûtlovací kampaÀ: Ostrava fiíká ANO Evropské unii

112
Toto číslo lze od Nového roku vytáčet zadarmo
i z pevných linek (z mobilních telefonů už od března
2002), potřebujeme-li rychle pomoc záchranky, ha-
sičů nebo policie. Původní čísla tísňového volání zů-
stávají v platnosti.

âÍSLA TÍS≈OVÉHO VOLÁNÍ
155 . . . . . . . . . . záchranná zdravotnická služba
150 . . . . . . . . . . hasiči
158 . . . . . . . . . . Policie ČR
156 . . . . . . . . . . městská policie
112 . . . . . . . . . . jednotné číslo tísňového volání, které funguje pro vo-

lání v nouzi na území Evropské unie, z mobilu se lze
na toto číslo dovolat i bez SIM karty
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Sociologická studie Marketingové laboratofie Ostrava pfiinesla zajímavá zji‰tûní o Ostravanech

Vût‰inu volna trávíme ve spoleãnosti televize
Sociologická studie Proměny

struktury volného času Ostra-
vanů a jejich vztahu k percepci
(vnímání) umění vznikla v loň-
ském roce za finanční podpory
městského grantu. Autoři v čele
s PhDr. Jurajem Honem shro-
máždili řadu pozoruhodných zjiš-
tění odhalujících představy do-
spělých obyvatel města o volném
čase vůbec, zvláště o pozici kul-
tury a umění v něm, a to ve srov-
nání let 1993 a 2002.

Vzhledem k obsáhlosti studie
jsme se pokusili vybrat alespoň
nejzajímavější pasáže. Na násle-
dujících stranách tak najdete
údaje vypovídající o subjektivně
vnímaném množství volného času
Ostravanů a činnostech, které

v něm vykonávají, názory na
možnosti kulturního života ve
městě a jejich podporování z ve-
řejných rozpočtů. Zkrátka, dovíte
se mnohé o nás, obyvatelích tře-
tího největšího města České re-
publiky. Odpovědi respondentů
navíc můžete porovnávat s vlast-
ními zkušenostmi a návyky.

Podle výsledků Sčítání 2001 žilo
v okrese Ostrava-město celkem
319 162 obyvatel, z toho 266 922
obyvatel (tj. 83,6 %) starších 15
let. Z tohoto základního souboru
byl kvótním způsobem ustaven
výběrový soubor 449 respon-
dentů. Základními kontrolními
znaky bylo pohlaví, věkové sku-
piny a trvalé bydliště podle měst-
ských obvodů. (L)

■ Když se zamyslíte nad volným časem, který máte po práci a vyřízení
všech nutných věcí v domácnosti, řekl(a) byste, že máte volného času…

Subjektivní pocity množství volného času se za uplynulá více než tři dese-
tiletí mezi Ostravany proměnily. Výrazná změna nastala koncem 70. let mi-
nulého století a souvisela s počtem volných sobot v měsíci. Pocity dostatku
nebo nedostatku volného času jsou u jednotlivých skupin obyvatel různé.
Liší se např. u podnikatelů, nezaměstnaných či důchodců, zvyšující se fi-
nanční příjmy doprovází snižující se pocit dostatku volného času. Platí, že
čím se lidé považují ve srovnání s ostatními za bohatší, tím významněji cítí
nedostatek volného času, a opačně. Také čím je stupeň vzdělání nižší, tím
větší je pocit dostatku volna, a obráceně. Studie ani v jednom sledovaném
období nepotvrdila obecně tradované mínění, že ženy pociťují nedostatek
volného času silněji než muži.

Subjektivní pocit dostatku volného času se odráží v jeho odhadovaném tý-
denním množství: odhad 46,2 hod. volna je v současné době charakteristický
pro více než 15 % Ostravanů a odhad 34,2 hod. volna pro více než 45 %
z nich. Nedostatek volného času není výrazněji diferencován: odhad 25,7
hod. týdenního volna si přiřazuje skupina 34 % občanů, kteří své volno cha-
rakterizují jako „spíše nedostatečné“, a 26,1 hod. volného času za týden má
údajně 6 % občanů, kteří je označili za „úplně nedostatečné“. Odhady množ-
ství volného času jsou nejsilněji ovlivňovány socioprofesním zařazením a vě-
kem Ostravanů, a to jak v současnosti, tak v minulosti. Dominantní vliv
těchto charakteristik se projevuje zejména v odhadech volného času ve všední
dny. Téměř jedna pětina dělníků, ostatních zaměstnanců a podnikatelů v roce
2002 uvedla, že nemají téměř žádný volný čas. Kategorie vyšších odhadů
množství volného času ve všední dny jsou charakteristické pro mladé lidi a
seniory. V období posledních deseti let klesal nejen podíl občanů pracujících
ve všední dny, ale i těch, kteří věnovali práci víkendy.

■ Následuje seznam většiny činností, které lze dělat ve volném čase
doma. Jak často jste se v poslední době, asi tak v uplynulých dvanácti
měsících, věnoval(a) následujícím činnostem?

Nejčastější volnočasovou aktivitou v domácnostech Ostravanů je  sledo-
vání televize. V současnosti, stejně jako před deseti lety, se na ni dívá kolem
98 % obyvatel, z nich pak osm z deseti občanů starších 15 let denně. Čtením
beletrie se zabývá asi  polovina městské populace, většinou ženy. 

Pofiadí skóre frekvence ãinností

Průměrné skóre frekvence činností je násobkem počtu respondentů v jednotlivých
stupních škály (denně = 1 bod, alespoň 1krát týdně = 2 body, alespoň 1krát měsíčně =
3 body, méně často = 4 body, vůbec ne, nemá příležitost = 5 bodů a vůbec ne, nemá
zájem = 6 bodů). Součet těchto součinů je dělen počtem respondentů. Střední pozice
častosti aktivity = 3,5 bodu.

Souhrnn˘ pohled na v˘voj subjektivních pocitÛ o mnoÏství
volného ãasu v letech 1968, 1993 a 2002 (údaje v %)
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■ Pokud jde o činnosti „mimo dům“, jak často jste se v poslední době,
asi tak v uplynulých dvanácti měsících, věnoval(a) následujícím činnostem?

Ostravané se velmi často a rádi setkávají se svými přáteli. Více než jedna
polovina z nich tak činí alespoň jednou týdně. Nejfrekventovanější kontakty
jsou mezi studenty (uvádí je 87 % z nich), následují nezaměstnaní (67 %
z nich), dělníci (59 % z nich), ostatní zaměstnanci (47 % z nich), důchodci
(43 % z nich) a podnikatelé (36 % z nich).

Samostatná část výzkumu byla zaměřena na frekvenci návštěv filmových
a divadelních představení a koncertů tzv. vážné hudby.

Výsledky prokázaly, že počátkem 90. let minulého století nepatřila do způ-
sobu trávení volného času návštěva biografu jen pro jednu pětinu občanů.
Na počátku nového tisíciletí vypustil návštěvu kina ze svého volna více než
dvojnásobek Ostravanů. Asi jedna čtvrtina respondentů více či méně často
navštěvuje koncerty tzv. vážné hudby a asi jedna polovina navštěvuje diva-
delní představení.

Pofiadí skóre frekvence ãinností

Průměrné skóre frekvence činností je násobkem počtu respondentů v jednotlivých
stupních škály (denně = 1 bod, alespoň 1krát týdně = 2 body, alespoň 1krát měsíčně =
3 body, alespoň 1krát za čtvrt roku = 4 body, alespoň 1krát za rok = 5 bodů a vůbec ne,
nemá zájem = 6 bodů). Součet těchto součinů je dělen počtem respondentů.

■ V ostravských domácnostech žijí psi i hadi.

Chov domácích zvířat se v posledních několika letech stává velkou rados-
tí, ale i starostí mnoha domácností. Své o tom vědí nejen chovatelé, ale i je-
jich sousedé, zvláště v sídlištích. Loňské zkoumání stavu na území celého
města zjistilo, že domácí zvířata chová 37 % domácností, 32 % domácností
se chovu nevěnuje, protože nemá možnost, a 31 % domácností nemá zájem. 

Nejvíce rodin (26 %) má psa, 10 % papouška, 10 % rybičky, 7 % křečka,
5 % želvu, 4 % kočku, 4 % morče, 3 % králíčka. Jednotlivě byly uváděny:
činčila, hadi, kudlanka, myš, pískomil, rosomák, pakobylka, žába aj. Dife-
rence chovatelství nejsou příliš významné. Nejfrekventovanější činností, ve
srovnání s domácnostmi bezdětnými a s jedním dítětem, je chov domácích
zvířat v rodinách s více dětmi (více než 48 % z nich).

ÚZEMÍ FREKVENCE CHOVU (v %)
chová nechová
domácí nemá nemá 
zvířata zájem možnost

Ostrava-Jih 33 29 38

Poruba 40 28 32
Moravská Ostrava a Přívoz 33 43 24

Sl. Ostrava, Vítkovice,
Mar. Hory a Hulváky 43 21 36
Ostatní obvody 40 39 21

■ Mnoho obyvatel města používá počítače a surfuje na internetu.

Počítače a internet zvolna mění způsob života, včetně trávení volného
času. Většina Ostravanů (56,1 %) zatím počítač nepoužívá. Ovšem jen ko-
lem jedné šestiny občanů s nimi nechce mít nic společného (odpověď „o po-
čítače a internet nemám vůbec žádný zájem“ zvolilo 17 % obyvatel). Každý
den používá počítač doma ve svém volném čase 17,1 % Ostravanů, nejméně
jednou týdně jej využívá 13,8 % z nich. 

Na internetu denně surfuje 11,1 % a nejméně jednou týdně 14,9 % obyva-
tel města. Čím jsou lidé mladší (asi tak do třiceti let), vzdělanější (mají-li
alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitou) a patří-li do střední
a bohatší vrstvy, tím častěji se věnují počítači a surfují na internetu. Důležité
je zjištění, že příležitost k používání počítače deklarovalo přibližně 44 %
a přístup k internetu zhruba 37 % obyvatel města.
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■ Můžete říct, jaké tři činnosti děláte ve volném čase nejraději?

■ Jaké jsou podle vašeho názoru možnosti kulturního života ve městě,
jako jsou divadla, koncerty a výstavy?

■ Jak často jste v poslední době, asi tak v uplynulých dvanácti měsí-
cích, nedělal(a) nic zvláštního, polehával(a), nudil(a) se?

Pocity nudy jsou na vzestupu mezi Ostravany všech sociálních skupin.
Jestliže počátkem 90. let minulého století prožívalo tento duševní stav denně
či minimálně jednou v každém týdnu deset obyvatel ze sta, pak počátkem
třetího tisíciletí si pocity, které takový stav dokládají, uvědomuje trojnáso-
bek respondentů. Bezmála jedna třetina obyvatel se patrně často a pravidelně
nudí.

■ Řekl(a) byste, že vy sám (sama) spolu se členy vaší domácnosti vyu-
žíváte možnosti nabízené ostravskými kulturními zařízeními?

Ostravané jsou s možnostmi kulturního života zřejmě spokojeni. Kritické
postoje vyslovili jen čtyři ze sta. Nejvíce nespokojených bylo ve věku 15–17
let, mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním, mezi bydlícími v Porubě a mezi
domácnostmi s čistým příjmem 15 až 20 tisíc Kč měsíčně. Možnosti nabí-
zené v současnosti ostravskými kulturními zařízeními nevyužívá téměř jedna
třetina obyvatel města, zatímco před necelými deseti lety to byla necelá jedna
čtvrtina. Obecně platí, že čím se lidé cítí bohatšími, tím více využívají mož-
ností kulturní nabídky a obráceně.

Více než polovina respondentů uvedla tři až čtyři dominantní příčiny, které
jim zabraňují využít nabízené možnosti kulturního života ve městě: vysoké
ceny vstupenek, nezájem o nabídku či absence chutě a nálady někam chodit,
televize je zajímavější a program kulturních institucí za mnoho nestojí. 

Také odpovědi na tuto otázku potvrdily dominantní podíl oblíbenosti sle-
dování televize, a to dokonce u dvojnásobku obyvatel než dříve. Zřetelně se
projevil efekt nabídky komerčních televizí v polovině 90. let minulého sto-
letí. Potěšitelná je rostoucí obliba rekreačního sportování, ke kterému se hlásí
jedna třetina ostravské populace, populární jsou výlety autem a na kole. Za-
znamenán byl také zvyšující se podíl obyvatel, kteří dávají ve svém volném
čase přednost odpočinku, posezení s přáteli, návštěvám klubů, barů či hos-
pod. To naznačuje výraznější směřování životního stylu k naplnění potřeby
utéci od starostí, obav a úzkostí, dopřát si potěšení, zábavu a rozptýlení.

Na základě zjištěných výsledků autoři do výčtu oblíbených volnočaso-
vých aktivit dodatečně zařadili ještě pasivní odpočinek. V roce 2002 ho
uvedlo asi 18 % Ostravanů, což je dvojnásobek roku 1993. Do této kategorie
byly zahrnuty činnosti, které dotazovaní formulovali jako: spím, pospávám,
lenoším, nic nedělám, odpočívám, ale i relaxuji, věnuji se sám-sama sobě.

Údaje jsou uvedeny v % zaokrouhleně.

Údaje v grafu jsou uvedeny zaokrouhleně v %.

Údaje v grafu jsou uvedeny zaokrouhleně v %.



10 Ostravská radnice leden 2003

■ Domníváte se, že by měl stát nebo obec (město) kulturu finančně
podporovat?

Více než osm z deseti Ostravanů (především střední vrstva) se domnívá, že
stát a město má kulturu podporovat. Financování kultury dávají přednost ze-
jména lidé, kteří nabídku kulturních zařízení využívají a logicky ti z nich, kte-
rým by omezení nabídky kultury ve městě vadilo. Podle úsudku ostravské ve-
řejnosti mají preference finanční podpory tři pásma: přibližně tři čtvrtiny oby-
vatel upřednostňují divadla, zhruba jedna třetina dává přednost podpoře
koncertní činnosti, kin, ale i sportu. Takřka jedna pětina Ostravanů preferuje
směřování financí z veřejných rozpočtů do knihoven, galerií, na výstavní čin-
nost a aktivity pro děti a mládež. Sestavu preferencí doplňuje finanční pod-
pora pro muzea a památky (asi 14 % obyvatel) a pro zájmovou kulturní čin-
nost (asi 10 % obyvatel).

■ Jestliže by možnosti nabízené ostravskými kulturními zařízeními
byly podstatně omezeny, vadilo by vám to?

Omezení možností kulturního života ve městě by vadilo více než polovině
Ostravanů. Zatímco názorové rozdíly mezi muži a ženami v roce 1993 ne-
byly statisticky významné, o necelých deset let později byl zaznamenán ná-
růst podílu žen, kterým by omezení vadilo (v roce 2002 se k tomuto tvrzení
přihlásilo 21 % mužů a 30 % žen). Oproti tomu zmenšení nabídky kultur-
ních zařízení by nevadilo 28 % obyvatel města.

V současné době se stále významnějším znakem městské populace stávají
tzv. materiální zdroje (majetek a příjmy). Zatímco v 70. letech minulého sto-
letí byly pro Ostravany nevýraznými charakteristikami, po třiceti letech je to
jiné. Obecně platí, že transformace politiky, ekonomiky a sociální sféry po
roce 1989 v celé republice a obzvláště na Ostravsku situaci některých sociál-
ních skupin zlepšila, jiných zhoršila nebo zanechala beze změny. Pro většinu
občanů v regionu však platí, že musí zvažovat, co si mohou dovolit. Někdy
je vývoj příjmů a výdajů dokonce nutí k omezování spotřeby. 

Autoři sociologické studie zjistili, že většina Ostravanů se podle výše pří-
jmů  zařadila do střední vrstvy. Za chudé se označilo 11,1 % dotazovaných a
naopak za bohaté 3 % z nich. Více než 20 % deklaruje čisté měsíční příjmy
domácnosti v rozmezí 10 až 15 tisíc korun.

Vliv subjektivních pocitů bohatství byl patrný v odpovědích respondentů
na řadu otázek v této studii včetně názorů na případné omezení kulturních
možností. Omezení by vadilo především lidem mladším, s vyšším stupněm
vzdělání a řadícím se od střední společensko-ekonomické vrstvy směrem
k bohatým. Zeštíhlení nabídky možností kulturního života by naopak vůbec
nevadilo až jedné polovině Ostravanů řadících se v komunitě mezi chudé.
Pro obyvatele města není vždy nejdůležitější vlastní využití kulturních mož-
ností, ale samotná existence této nabídky. Vždyť i jedné čtvrtině z těch dota-
zovaných, kteří nabídku nevyužívají, by omezení alespoň trochu vadilo. Ještě
zřetelněji se tyto postoje projevují ve vztahu ke konkrétním uměleckým in-
stitucím. Dvěma pětinám až jedné polovině občanů, kteří do Národního di-
vadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Divadla loutek, Komorní
scény Aréna a na koncerty Janáčkovy filharmonie nechodili dříve ani dnes,
by omezení nabídky velmi nebo alespoň trochu vadilo.

■ Porovnáte-li svou současnou situaci nebo situaci členů vaší rodiny
s dobou před pěti a více roky, navštěvujete následující vybraná kulturní
zařízení méně, stejně nebo více?

Podíly Ostravanů, kteří do městských kulturních a uměleckých institucí ne-
chodili, jsou v roce 1993 i v roce 2002 v podstatě shodné. Jen u návštěvnosti
Divadla loutek byl zaregistrován snížený podíl Ostravanů, kteří v současnosti
prohlašují, že do tohoto divadla nechodí. Přibylo také návštěvníků Knihovny
města Ostravy. Obdobný trend, i když ne tak výrazný, registrujeme také u Di-
vadla Petra Bezruče. Návštěvy divadel a koncertů jsou stále častější u žen
a občanů s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním.

KULTURNÍ  ČETNOST  NÁVŠTĚV (v %)
A UMĚLECKÉ rok méně stejně více nechodil(a)

INSTITUCE než dříve než dříve dříve ani dnes
Národní divadlo 1993 40 18 5 37
moravskoslezské 2002 33 24 7 36
Divadlo 1993 32 9 3 56
Petra Bezruče 2002 32 15 3 50
Divadlo 1993 16 5 4 75
loutek 2002 22 7 6 65
Komorní scéna  1993 17 6 3 74
Aréna 2002 15 6 4 75
Ostravské 1993 19 11 2 68
muzeum 2002 16 16 3 65
Dům umění 1993 15 12 3 70
(GVÚ, Nová síň) 2002 12 12 5 71
Knihovna města 1993 18 22 10 50
Ostravy 2002 19 23 16 42
Koncerty JF 1993 13 9 2 76
Ostrava 2002 12 10 4 74

Údaje v grafu jsou uvedeny zaokrouhleně v %.

Údaje v grafu 
jsou uvedeny
zaokrouhleně v %.



V závěru uplynulého roku se situ-
ace na ostravském trhu práce v Os-
travě znovu výrazně přiostřila, po-
čet uchazečů o zaměstnání prudce
stoupl a přiblížil se k osmadvacetiti-
sícové hranici.

„Vývoj většiny základních sledo-
vaných ukazatelů evidované neza-
městnanosti byl velice nepříznivý,
některé z nich dosáhly jedny z nej-
horších nebo dokonce nejhorší hod-
noty od počátku ekonomické trans-
formace. K 31. prosinci uplynulého
roku registroval Úřad práce v Os-
travě celkem 27 807 osob, což je
o 603 více než koncem předchozího
měsíce. Je to dosavadní historické
maximum. Zároveň se jedná o nej-
větší prosincový vzestup za poslední
čtyři roky. Celkový přírůstek byl da-
leko výraznější u mužů, jejichž evi-
denční stav stoupl o 520 na zatím
nejvyšší zaznamenanou úroveň -
14 398, nezaměstnaných žen přibylo

83. Oproti stejnému období roku
2001 je nyní v našem registru
o 2 219 (+8,7 %) občanů bez práce
více, před dvěma lety jsme evidovali
o 1 405 osob méně. Míra nezaměst-
nanosti se v průběhu uplynulého
měsíce zvýšila z 16,8 na rekordních
17,2 %, meziročně vzrostla o 1,0
procentní bod. U žen dosáhla hod-
noty 18,7 %, u mužů je tradičně
nižší a činí nyní 16,0 %,“ řekla
Yvona Jungová, ředitelka Úřadu
práce v Ostravě.

Nově se v prosinci ucházelo
o práci 1 716 osob, což je o 5 více
než v listopadu a o 168 více než před
rokem. Z jednotlivých profesí pře-
vládali mezi novými klienty úřadu
práce zejména prodavači a pracov-
níci bez kvalifikace a dále číšníci,
servírky, zedníci, řidiči a kuchaři.
Z evidence bylo vyřazeno 1 113
uchazečů, z nichž 721 (64,8 %) na-
lezlo pracovní uplatnění, a to je ab-

solutně nejméně za posledních šede-
sát měsíců.

„Za velmi závažný a alarmující po-
važujeme další značný úbytek vol-
ných pracovních míst. Při prudkém
vzestupu nezaměstnanosti poklesla
v posledním měsíci roku 2002 již tak
naprosto nedostatečná poptávka os-
travských zaměstnavatelů po nových
pracovních silách o více než 10 %.
Celkově ubylo 76 volných pracov-
ních příležitostí a pro zájemce a ucha-
zeče o zaměstnání jich bylo koncem
prosince v naší databázi k dispozici
pouze 663, což je o 50 méně než před
dvanácti měsíci. Klesající zájem fi-
rem do jisté míry ovlivnil příchod
chladného zimního počasí, který při-
nesl zánik řady krátkodobých sezon-
ních pracovních míst. Zároveň je ale
zřejmé, že v Ostravě vznikají nové tr-
valé pracovní příležitosti jen spora-
dicky. Pokud jsou stávající pracovní
místa obsazena, případně zaniknou,
nejsou v dostatečném množství kom-
penzována novými. Nalézt v našem
městě, ale i v celém kraji práci je ve-

lice problematické a současný stav
nelze nazvat jinak než kritický. Na
jedno volné pracovní místo připadá
nyní v Ostravě již 41,9 osob. Před ro-
kem to bylo 35,9 uchazečů, před
dvěma lety 26,1 osob. Tím se opět
v tomto ukazateli zařadíme v pomy-
slném žebříčku úřadů práce České re-
publiky na jednu z nejvyšších příček,“
konstatovala Y. Jungová.

Dodala, že se nedají v letošním
roce předpokládat v této oblasti  vý-
raznější pozitivní změny. V sou-
časné době neexistují signály a ne-
jsou známy žádné informace o pří-
chodu investorů, kteří by vznik
nových pracovních příležitostí
mohli v našem městě významněji
ovlivnit. Situace na ostravském trhu
práce se tudíž v následujícím období
patrně nezlepší a dá se očekávat, že
intenzita vzestupu nezaměstnanosti
bude v prvním pololetí 2003 v me-
ziročním srovnání přibližně stejná.
V lepším případě by se mohl počet
evidovaných uchazečů o zaměstnání
stabilizovat. (jz)
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❏ Úfiad práce v Ostravû

Nezamûstnanost v prosinci ve mûstû prudce vzrostla

Upozornûní
zamûstnavatelÛm

■ Všichni zaměstnavatelé, kteří
mají více než 25 zaměstnanců, jsou
povinni podle zákona o zaměstna-
nosti, jeho novely platné od 1. ledna
2002, zaměstnávat povinný podíl
občanů se změněnou pracovní
schopností ve výši 4 % nebo tento
podíl naplnit jinou zákonnou for-
mou. Zaměstnavatelé jsou zároveň
povinni oznámit místně příslušnému
úřadu práce plnění povinného podílu
za uplynulý kalendářní rok a způsob
jeho plnění. Úřad práce v Ostravě
zaslal začátkem ledna všem zaměst-
navatelům, kterých se toto ustano-
vení týká, formulář, který musejí vy-
plnit a zaslat úřadu zpět nejpozději
do 15. února letošního roku. Fi-
nanční prostředky jako formu ná-
hradního plnění povinného podílu za
loňský rok je nutné odvést nejpo-
zději do 31. ledna 2003 na číslo účtu
7712-7025-761/0710, konstantní
symbol-1148, variabilní symbol =
IČ zaměstnavatele. Bližší informace
získáte přímo na úřadu práce v Mo-
ravské Ostravě na třídě 30. dubna
2C nebo telefonicky na číslech 595
135 540 a 595 135 542 u vedoucí
oddělení občanů se změněnou pra-
covní schopností Jarmily Hladilové
nebo u Blanky Kvasnicové.

■ Zaměstnavatele, kteří obdrželi
od úřadu práce dotaci z finančních
prostředků na aktivní politiku za-
městnanosti, úřad upozorňuje, že tuto
dotaci je nutné vypořádat podle vy-
hlášky 531/2002 Sb. (dříve vyhláška
12/2001 Sb.) na předepsaných for-
mulářích, které jsou přílohou vy-
hlášky 531, a zaslat je úřadu práce
nejpozději do 10. února 2003. (sb)

Nelegální zaměstnávání postihují
některé evropské země mnohem dů-
sledněji než je tomu u nás. To je po-
znatek, který si dovezla z nedávné
cesty do Francie Šárka Zemanová
z Úřadu práce v Ostravě, kde se za-
bývá zaměstnáváním cizinců. Pro-
blematiku ilegální práce, což zda-
leka není jen práce „načerno“, ale
jde i o jiné druhy podvodů, studo-
vala ve Francii se skupinou odbor-
níků z českých ministerstev práce a
sociálních věcí, průmyslu a obchodu
a vnitra.

„Evropská komise podporuje
otevření evropského trhu práce, ale
zároveň se na základě svých zjištění
obává jeho zneužití a nárůstu mezi-
národních podvodů. Jejich důsled-
kem je u podniků nekalá soutěž a u
pracovníků porušování jejich práv a
diskriminace. Evropská rada proto
doporučila členským zemím EU
uzavírat dvoustranné dohody, které
by vedly hlavně ke zlepšení vzá-
jemné informovanosti. První do-
hodu o správní spolupráci podepsaly

v roce 2001 Francie a Německo.
Francie má zájem uzavírat další do-
hody a počítá přitom také s Českou
republikou a ostatními budoucími
členskými zeměmi Evropské unie,“
vysvětlila důvod cesty právě do
Francie Š. Zemanová. Na základě
zmíněné dohody si kontrolní orgány
SRN a Francie již vyměňují infor-
mace. Za celé území Německa je po-
skytuje francouzským partnerům
úřad práce v Saarbrückenu a za
Francii německým partnerům Regi-
onální ředitelství práce, zaměstna-
nosti a odborné přípravy v Alsasku.
Vzájemné kontakty jsou v oblasti
velmi intenzivní. Například 36 tisíc
obyvatel Alsaska nyní pracuje v Ně-
mecku.

O tom, jak velkou důležitost při-
kládá konkrétně Francie boji s nele-
gálním zaměstnáváním, svědčí fakt,
že tam na tuto problematiku existuje
meziministerský výbor, jemuž před-
sedá premiér, dále je to národní ko-
mise boje proti ilegální práci, která
vytyčuje zaměření boje. Na úrovni

departementů pracují komise řízené
prefektem a výkonnou složkou jsou
operativní výbory pro boj s nele-
gální prací řízené prokurátorem. Se-
stavují plány kontrol a koordinují
kontrolní akce.

Kromě informací o celém
systému spolupráce dvou zemí při
potírání ilegální práce si Š. Zema-
nová dovezla i řadu dílčích po-
znatků, které naznačují, jak bu-
deme brzy i my v České republice
muset upravit náš pohled na nele-
gální zaměstnávání. Ve Francii ho
považují za trestný čin. Postihy za
něj jsou zaměřeny především na
firmu, která se ho dopouští, v mi-
nimální míře na cizince, který je
považován spíše za oběť. Slušné
podniky nechtějí mít nic společ-
ného s nelegální prací. Svazy za-
městnavatelů upozorňují na takové
praktiky především u subdodava-
telských firem. Pokud jde o infor-
mace týkající se nelegální práce,
jsou všechny instituce zbaveny ml-
čenlivosti. (sb)

Evropa se brání nelegální práci

LoÀsk˘ v˘voj ostravské nezamûstnanosti a poãtu voln˘ch pracovních míst v porovnání
s koneãn˘m stavem roku 2001

ukazatel (celkový počet) stav k 12/2002-12/2001
12/2001 3/2002 6/2002 9/2002 12/2002 absolutně %

evidovaní uchazeči o zaměstnání 25 588 26 260 25 938 27 505 27 807 +2 219 +8,7
z toho – občané se změněnou 

pracovní schopností 2 884 2 939 2 966 2 992 3 009 +125 +4,3
– absolventi

škol, učilišť a mladiství 3 036 2 938 3 054 3 921 3 430 +394 +13,0
volná pracovní místa 713 700 754 635 663 -50 -7,0
uchazeči připadající na 
1 volné pracovní místo 35,9 37,5 34,4 43,3 41,9 +6,0 +16,7



Bezdomovci jsou už řadu let sou-
částí života každého velkého města.
V Ostravě je vídáme na mnoha mís-
tech, teď v zimě především tam, kde
je teplo, v nádražních čekárnách
nebo u vývodů teplého vzduchu.
Problémy lidí, kteří se ocitli na okraji
společnosti, se dlouhodobě zabývá
oddělení sociální prevence magist-

rátu. Kurátor Radim Kvasnička od-
haduje, že v současné době žije na
celém území Ostravy přibližně 208
osob, které lze označit pojmem bez-
domovec se vším, co k tomu náleží.
„Životu na ulici se za ty měsíce
i roky, co jsou bez domova, přizpů-
sobili tak, že dokáží přečkat i ná-
ročné klimatické podmínky. Chybí

jim však základní sociální a komuni-
kační dovednosti. Občas přespávají
v charitním Domě sv. Františka nebo
ubytovně Armády spásy, častěji však
v provizorních přístřešcích,“ říká R.
Kvasnička. Kromě těchto lidí jsou
však bezdomovectvím potenciálně
ohroženy další stovky osob. Část
z nich zatím tráví noci u známých

a zbytek dne na ulici, další mohou
vzejít ze stávajících obyvatel pat-
nácti ostravských podnikových a ji-
ných ubytoven. Formálně sice mají
trvalé bydliště, ale v případě krize,
například ztráty zaměstnání, mohou
skončit na ulici.

„V závěru loňského roku jsme se
pokusili přesněji zmapovat situaci,
oslovit co nejvíce bezdomovců a na-
bídnout jim pomoc s vyřízením for-
malit a dokladů potřebných k zís-
kání sociálních dávek. Většinou rea-
govali aktivně, chtějí se pokusit
svou situaci zlepšit. Mnohým chy-
běl první podnět, jejich hlavní sta-
rostí je každodenní přežití, neuva-
žují v perspektivách. Často mají ne-
gativní zkušenosti s úřady, které je
odrazují od dalších pokusů. Ověřili
jsme si, že ve městě chybí nízkopra-
hové zařízení pro tuto skupinu oby-
vatel, například noclehárna s mož-
ností vaření. Obávám se, že bezdo-
movců bude přibývat. Společnost
klade na jedince čím dál větší ná-
roky a někteří je prostě nezvládnou.
Je otázka, jak na tuto skutečnost za-
reaguje sociální systém,“ dodává
Radim Kvasnička. (LO)
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Starší osamělé i nemocné lidi, kteří
se cítí nepotřební nebo chtějí každý
den prožít aktivně a pestře zve k ná-
vštěvě Senior klub při Oblastním
spolku Českého červeného kříže
(ČČK) Ostrava. Mohou se tady při-
učit užitečným dovednostem, napří-
klad háčkování, pletení, vyšívání či
paličkování, protáhnout tělo při józe,
cvičení Tchi kung a Tai-chi a hlavně
neztratit kontakt s vrstevníky, navá-
zat nová přátelství. Na programu jsou
také oblíbené zdravotnické před-
nášky často spojené s praktickými
ukázkami masáží, relaxačních tech-
nik, ochutnávkami a dalšími či-

nostmi. Dvakrát měsíčně je k dispo-
zici bezplatná sociálněprávní po-
radna. Klienti mohou využít také
možnosti každodenního stravování.
Klub je otevřen od pondělí do pátku
v době od 8 do 15 hodin a sídlí v blíz-
kosti točny trolejbusů na Náměstí re-
publiky, na ul. Červeného kříže 4.
Tel. č.: 596 618 457, 596 611 682.

Mnoha aktivit, které zajišťuje ob-
lastní spolek ČČK, se mohou zúčast-
nit zájemci všech věkových katego-
rií. Například již zmiňované atrak-
tivních druhy cvičení doplňuje ještě
gynegymnastika pro ženy i cvičení
pro rodiče s dětmi. (l)

·ance pro aktivní stáfií

Slezský klub stomiků v Ostravě
je humanitární nezisková organi-
zace, která od roku 1991 sdružuje
lidi postižené stomií (vývodem
střeva nebo močových cest na
břišní stěnu). U většiny postižených
bylo tímto způsobem řešeno nádo-
rové onemocnění tlustého střeva či
konečníku. Donedávna byli tito lidé
z hygienických důvodů prakticky
vyřazeni ze společnosti. Dnes jim
nejrůznější pomůcky umožňují
opětovné zapojení do života i ná-
vrat do zaměstnání. V Moravsko-
slezském kraji je asi 800 stomiků,
ostravský klub má 93 členů. Hlav-
ním úkolem Slezského klubu sto-
miků je pomáhat zvládnout pro-
blémy, které specifické postižení
přináší. Na pravidelných setkáních,
přednáškách a prezentacích mohou
zájemci získat informace o dostup-
ných pomůckách, důležitá je i vzá-

jemná výměna zkušeností a psy-
chické povzbuzení od lidí, kteří již
dobře zvládají život se stomií.

Díky finanční podpoře grantu
města Ostravy může klub každý rok
pořádat rekondiční pobyty. Ten loň-
ský se konal v září v hotelu Petr Bez-
ruč v Malenovicích. Zúčastnilo se jej
106 stomiků, rodinných příslušníků
a hostů z řad lékařů, stomasester
a členů ostatních klubů z Moravsko-
slezského kraje i ze Slovenska a Pol-
ska. Účastníci se shodli, že rekondice
dovedou otevřít bolavé duše a najít
cestu k jejich uzdravení. Existuje
řada problémů jednotlivých stomiků,
jejichž řešení potřebuje prostředí po-
rozumění, intimity a dostatek času.

Další informace o Slezském klubu
stomiků Ostrava získáte na interne-
tových stránkách www.ILCO.cz
nebo na telefonním čísle 596 994
175. (r)

Stomici mají svÛj klub

Sociální kurátofii nabízejí pomoc lidem bez domova

Občanské sdružení Bílý kruh
bezpečí (BKB) se více než jedenáct
let angažuje v bezplatné pomoci
obětem trestných činů. Stále větší
část klientů tvoří oběti domácího
násilí. Ostravská poradna BKB pra-
cuje od roku 1997 a patří k nejlep-
ším a nejaktivnějším. V současnosti
zahájila projekt, díky němuž se Os-
trava stane prvním městem v repub-
lice, kde bude vytvořen systém po-
moci obětem domácího násilí. „Pro-
jekt, nad kterým převzal zaštitu
hejtman Evžen Tošenovský, spojí
všechny zainteresované instituce od
policie přes sociální pracovníky až
po zdravotníky. Ve městě vznikne
také specializovaná poradna,“ řekla
vedoucí regionální poradny PhDr.
Marie Šedivá. Připomněla také pře-
rušení provozu poradny v měsíci
lednu, které souvisí se změnou je-
jího sídla. „Od 3. února nás lidé na-
jdou na nové adrese, v Domě kul-
tury Vítkovice na ulici 28. října, te-
lefonní číslo: 597 489 204. Bez
objednání lze přijít každé úterý od
16 do 18 hodin.“

Domácí násilí je opomíjený, ale
bohužel velmi rozšířený problém.
Z reprezentativního výzkumu, který
v roce 2001 provedla agentura
STEM pro Bílý kruh bezpečí a Phi-
lip Morris ČR, a. s., vyplývá, že
obětí domácího násilí se u nás v prů-
běhu svého života stalo 16 % ob-
čanů, tedy přibližně každý šestý člo-
věk. Na severní Moravě je přiznaný
výskyt domácího násilí mírně nad
celostátním průměrem. To, že bylo
jeho obětí či agresorem zde uvedlo

17 % respondentů. 80 % respon-
dentů v regionu, oproti 66 % v celé
ČR, přiznalo, že zná případy násilí
mezi partnery z doslechu.

Co si pod pojmem domácí násilí
máme vlastně představit? Jde
o všechny formy fyzického (např.
bití, kopání či škrcení), sexuálního,
ale také psychického násilí (např.
vydírání, omezování, vyhrožování či
ponižování), které se odehrávají
mezi blízkými osobami.

Obětí domácího násilí může být
kdokoliv. Lidé, kteří se na veřejnosti
projevují jako sebevědomé a silné
osobnosti, se doma mohou měnit
v ovládané loutky. Násilníky se na-
opak za zavřenými dveřmi domova
stávají i lidé, kteří jsou ve svém
okolí považováni za veselé společ-
níky a vzorné partnery. Incidenty se
většinou odehrávají mezi ženou
a mužem, výjimkou ale není ani ná-
silí mezi rodiči a dětmi, dospělými
sourozenci nebo týrání seniorů. Ná-
silnosti se opakují, časem eskalují
a stávají se každodenní realitou.
Proto je třeba včas, ihned po prvním
opakovaném incidentu, vyhledat od-
bornou pomoc. (o)

Domácí násilí nesmí zÛstat
za zavfien˘mi dvefimi



■ Ústav sociální péče pro men-
tálně postižené Ostrava děkuje všem
štědrým lidem, kteří zanechali pod
symbolickými vánočními stromky
Rádia Kiss Morava v hypermarke-
tech Tesco své dárky. Radost udělali
nejen zdejším postiženým dětem
a dospělým, ale i svěřencům dalších
ústavů v Moravskoslezském kraji.
Díky patří i těm, kteří si zakoupili
pexesa prodávána ostravskými
skauty. Výtěžek z této charitativní
akce, která probíhala rovněž v hy-
permarketech Tesco, je určen klien-
tům ostravského ústavu. 

■ Sdružení Telepace pořádá 25.
a 26. ledna od 14 do 18 hodin pro
děti od 7 let výstavu Rekordy a ku-
riozity ze světa zvířat, díl první -
savci. Malí i velcí návštěvníci se do-
vědí řadu zajímavostí a budou si
moci vyzkoušet také některé doved-
nosti. Expozice bude umístěna
v Mateřské škole Repinova (u býva-
lého kina Máj) a koná se za přispění
městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz.

■ Ostravský odbor Zeměpisného
sdružení Brno ve městě působí de-
set let a má za sebou více než sto
akcí. Smyslem jeho činnosti je po-
pularizace zdejších památek i zají-
mavých míst v okolí. Děje se tak
formou půldenních sobotních vy-
cházek. Trasa nebývá delší než 6 ki-
lometrů, takže se mohou zúčastnit
i rodiny s dětmi nebo méně zdatní
turisté. První akce v novém roce je
plánována na sobotu 25. ledna a po-
vede k památníku obětí ostravských
Židů v Sadu Dr. M. Horákové. Sraz
všech zájemců je ve 14 hodin před
vchodem do Poštovní spořitelny
u zastávky tramvají Dům energe-
tiky.

■ V prosinci loňského roku vyvr-
cholil 4. ročník soutěže S bílým ko-
něm ve znaku, kterou připravily his-
toričky L. Augustinková a K. Bar-
cuchová. Soutěž s tematikou dějin
a kultury našeho regionu je pořá-
dána za podpory města Ostravy. Fi-
nále v historických prostorách Os-
travského muzea se zúčastnili ti nej-
lepší z 380 soutěžících písemného
kola z 37 škol. Členové skupiny his-
torického šermu Keltik připravili
malé oživení v podobě scének z dě-
jin regionu. Před zraky diváků tak
ožil olomoucký biskup Jan ze
Středy, který zrovna odpustil Os-
travě pět ročních dávek, aby měš-
ťané mohli opevnit město či Jakub
Ščeně z Bělin, který se místo obrany
Hukvald raději věnoval dobrému
truňku. Vítězové soutěže Ondřej
Hawlik, Hana Pavlíčková, Karolina
Kalvarová a Jana Chovanová byli
odměněni walkmany. Věcné ceny
byly připraveny i pro ostatní fina-
listy. Správné odpovědi písemného
kola, celkové pořadí a fotografie
z finále jsou zveřejněny v Ostrav-
ském muzeu.
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❏ Ve zkratcePozvánka
k zápisu a Dni

otevfien˘ch dvefií
Speciální školy na ulici Kpt.

Vajdy 1a v Ostravě - Zábřehu  pořá-
dají 5. února od 13 do 18 hodin zá-
pis do 1. třídy zvláštní školy, po-
mocné školy a přípravného stupně.
Zdejšími žáky jsou děti s různými
druhy postižení (mentálním, těles-
ným, smyslovým i autismem) a děti
s více vadami. Škola poskytuje
zdarma komplex služeb. Jde přede-
vším o speciální péči žákům se zra-
kovým postižením, logopedickou
péči, výuku alternativní komuni-
kace, sociální poradenství, speciálně
pedagogické a psychologické pora-
denství a odbornou rehabilitační
péči, kterou zajišťuje Městská ne-
mocnice Ostrava.

V rámci zápisu se koná Den otev-
řených dveří. Při této příležitosti
všichni zájemci získají informace
o způsobu výuky,  mohou si prohléd-
nout rehabilitační a kompenzační po-
můcky, odborné pracovny a speciální
učebny. Rodiče se také mohou pora-
dit, zda a jak žádat o odklad školní
docházky. Bližší informace získáte
na tel. č. 596 746 805 nebo e-mail:
specskola@quick.cz. (r)

Filharmonici mífií
do Japonska

V únoru čeká Janáčkovu filhar-
monii Ostrava dlouhá cesta do země
vycházejícího slunce. Od 20. února
do 3. března se pod vedením šéfdiri-
genta Petra Vronského představí na
několika koncertech v Tokiu a dal-
ších velkých japonským městech.
„Základem repertoáru bude hudba
českých klasiků, zahrajeme napří-
klad Dvořákovu symfonii Z nového
světa a Smetanovu Vltavu. Vystou-
pení máme naplánována téměř na
každý den. Čeká nás také mimo-
řádný Mírový koncert, kde se filhar-
monie stane součástí několikaset-
členného orchestru, se kterým za-
zpívá pětitisícový sbor v čele se
sólisty zvučných jmen. Společně
předvedou Beethovenovu Devátou
symfonii se závěrečnou Ódou na ra-
dost. Bude to určitě jedinečný záži-
tek,“ věří ředitel Janáčkovy filhar-
monie Jan Hališka.

Do Japonska míří filharmonici už
podruhé. Velký úspěch první ná-
vštěvy v roce 2000 přinesl pozvánku
na další turné. „Hrát před zdejším
početným a hudebně vzdělaným
publikem, to je vždy velká radost.
Japonsko je země hudbě zaslíbená.
Přes vzdálenost, která obě země
dělí, Japonci českou hudbu velmi
dobře vnímají a dokáží ji ocenit,“
dodává J. Hališka. (o)

V Ostravě je v současné době 56
mateřských škol, které navštěvuje
přibližně 7 677 dětí, 66 základních
škol s 30 454 žáky, jedna základní
umělecká škola a 122 jídelen. Právě
těchto zařízení se dotýká novela zá-
kona o státní správě a samosprávě
ve školství, platná od června loň-
ského roku. Některá ustanovení
však byla realizována až od 1. ledna
2003. Od tohoto data se Ostrava
stala obcí s rozšířenou působností,
takže do její správy přibyly ještě
další 4 mateřské školy, 11 základ-
ních škol, 2 základní umělecké školy
a jedna jídelna.

Nejdůležitější novinkou je změna
právní formy stávajících organizač-
ních složek na příspěvkové organi-
zace s právní subjektivitou. To zna-
mená především způsobilost být
účastníkem  právních vztahů, vstu-
povat do nich vlastním jménem
a nést za ně odpovědnost. „Ředitelé
škol, předškolních zařízení či jíde-
len tak dostali větší samostatnost při
rozhodování o finančních a rozpo-
čtových záležitostech, hospodaření
s majetkem v rozsahu, který vymezí
zřizovatel ve zřizovací listině, mo-
hou samostatně rozhodovat v pra-
covněprávních záležitostech, rozví-
jet doplňkovou činnost a nakládat
s hospodářským výsledkem. Jako

samostatné subjekty mají oprávnění
pronajímat školní prostory po vyu-
čování, prodávat výrobky keramic-
kého kroužku a tak podobně. Tyto
finanční zdroje se určitě stanou víta-
ným doplňkem sloužícím k dalšímu
rozvoji školy,“ vysvětlila vedoucí
odboru školství magistrátu Věra Ku-
chařová. Dosud byly zřizovatelem
těchto zařízení jednotlivé městské
obvody a zaměstnavatelem jeho pra-
covníků statutární město Ostrava.
Podle novely je od 1. ledna zaměst-
navatelem ředitel daného zařízení.
Tato změna se stávajících školských
pracovníků formálně nijak nedotkla,
jejich smlouvy zůstávají v platnosti.

K zabezpečení úkolů vyplývají-
cích z novelizace zákona  v pod-
mínkách města byla zřízena pra-
covní skupina. Výsledkem je zá-
kladní doporučení a návod k tvorbě
zřizovacích listin a přechodu před-
školních zařízení, škol a školských
zařízení do právní subjektivity. Za-
jištění těchto úkolů je plně v kom-
petenci městských obvodů. Jednot-
livá zařízení mohla být sloučena do
již existující příspěvkové organi-
zace, nová příspěvková organizace
mohla vzniknout také z jedné nebo
více dosavadních organizačních
složek. (LO)

·koly se osamostatnily

HAMLET OPùT V OSTRAVù. První divadelní premiérou letošního roku se
stalo klasické dílo věhlasného dramatika Williama Shakespeara Ham-
let. Na jevišti Divadla Jiřího Myrona se v roli dánského prince před-
stavil čerstvý absolvent brněnské JAMU Jan Hájek. Režie nejslavnější
tragédie msty se ujal šéf činohry Národního divadla moravskoslez-
ského Juraj Deák. „K Shakespearovu dílu se pravidelně vracíme a je
to vždy velká výzva. Hamlet je sedmou inscenací z jeho dílny, kterou
v posledních letech uvádíme. I přes své stáří jde o stále aktuální hru.
Skrývá v sobě řadu významových rovin a věčných otázek. Například
jakým způsobem odpovědět na zlo, zda zůstat v začarovaném kruhu
zla nebo najít odvahu z něj vystoupit. V příběhu divák najde i promě-
ňující se lásku, spletité vztahy otce, syna, matky… Mou režisérskou
ambicí bylo, aby této klasické tragédii porozuměli i současní mladí
lidé,“ vysvětlil J. Deák. Na snímku z premiéry, která se odehrála 11.
ledna, Jan Hájek jako Hamlet a Veronika Forejtová v roli jeho matky
královny Gertrudy. (l)



Městská policie se za deset let své
činnosti stala neodmyslitelnou sou-
částí každodenního života Ostravy.
Základním posláním strážníků je
zabezpečovat místní záležitosti ve-
řejného pořádku, což v praxi ob-
náší řadu činností, v některých pří-
padech však jejich realizaci kom-
plikovalo chybějící přesné zákonné
vymezení. Řešením je novela zá-
kona o obecní policii, která začala
platit 1. ledna 2003. 

„Účelem novely bylo zefektivnit
naši práci. Umožnila nám zajišťovat
mnohem širší škálu služeb pro bezpeč-
nost občanů a jejich spokojený život
ve městě. Strážník nyní může více pří-
padů řešit přímo na místě v blokovém
řízení, při případném došetřování je
oprávněn vyžadovat další údaje a do-
kumenty, vést evidenci a bez zbyteč-
ných průtahů dotáhnout věc do konce.
Všech 640 strážníků bylo proškoleno
tak, aby uměli nová oprávnění využí-
vat,“ řekl ředitel Městské policie Os-
trava Jan Hulva.

Novela zákona vznikala déle než
dva roky a upravuje postavení, pů-
sobnost a úkoly obecní policie.
Z obsáhlého dokumentu jsme vy-
brali alespoň základní změny v pra-
vomocích strážníků, o kterých by
měli občané vědět.

VyÏadování vysvûtlení
Strážník je oprávněn vyžadovat

potřebná vysvětlení od osoby, která
může přispět k objasnění skutečností
důležitých pro odhalení přestupku
nebo jeho pachatele anebo jiného
správního deliktu, jakož i ke zjištění
skutečného stavu věci a v případě
potřeby ji vyzvat, aby se ve stano-
venou dobu dostavila na určité místo
k sepsání zápisu a podání vysvětlení
nebo předložila potřebné doklady.

VyÏadování údajÛ
Strážník je oprávněn vyžadovat

od příslušných orgánů z jejich infor-
mačních systémů poskytnutí údajů.
Jde hlavně o údaje o hledaných a po-
hřešovaných osobách, z evidence
odcizených motorových vozidel či
státních poznávacích značek, maji-

telů vozidel, údaje o přihlášených
psech, z katastru nemovitostí a další.

Zji‰Èování totoÏnosti
Rozšířilo se oprávnění požado-

vat prokazování totožnosti. Stráž-
ník nyní může navíc požádat o pro-
kázání totožnosti i na žádost jiné
osoby, pokud tato má na zjištění
totožnosti právní zájem nebo jde-li
o osobu oznamující podezření ze
spáchání trestného činu, přestupku
nebo jiného správního deliktu.
Strážník je oprávněn mimo jiné
předvést na policii osobu, která od-
mítla vyhovět výzvě k prokázání
totožnosti nebo nemůže ani po po-
skytnutí nezbytné součinnosti
strážníka svou totožnost prokázat.

PouÏití donucovacích
prostfiedkÛ

Novela sjednocuje a zpřísňuje
podmínky použití zbraně jako donu-
covacího prostředku. Strážník je
oprávněn použít služební zbraň
k úderu služební zbraní, hrozbě slu-
žební zbraní a varovnému výstřelu,
za splnění podmínek k použití slu-
žební zbraně.

Evidence osobních údajÛ
Obecní policie zpracovává osobní

údaje, které potřebuje k plnění úkolů

vymezených zákonem a poskytuje je
policii, orgánům obce, dalším orgá-
nům veřejné moci, je-li to nezbytné
k plnění jejich úkolů.

Pofiizování záznamÛ
Je-li to potřebné pro plnění jejich

úkolů, může obecní policie  pořizo-
vat zvukové, obrazové nebo jiné
záznamy z míst veřejně přístupných
(např. kamerový monitorovací
systém) popřípadě o průběhu zá-
kroku či úkonu (např. přikládání bo-
tičky či odtažení vozidla).

Zmûny v zákonû
o pfiestupcích

Nikdo nesmí úmyslně na místě ve-
řejnosti přístupném nosit neoprávněně
stejnokroj strážníka obecní policie
nebo takové části stejnokroje, které
jsou s uniformou zaměnitelné, ačkoliv
strážníkem není nebo neoprávněně
užívat označení vozidel obecní policie.

Stanovuje se také celá škála no-
vých oprávnění strážníků. Obecní
policie je oprávněna v blokovém ří-
zení řešit přestupky, jejichž projed-
návání je v působnosti obce a pře-
stupky proti pořádku ve státní
správě, zejména v dopravě, např.:
■ neoprávněné stání vozidla na
místní komunikaci nebo jejím
úseku, které lze podle nařízení obce
použít ke stání jen za cenu sjedna-
nou v souladu s cenovými předpisy
a při plnění podmínek stanovených
tímto nařízením,
■ nedovolené stání nebo zastavení
vozidla na pozemní komunikaci,
vjezd do míst, kde je to místní nebo
přechodnou úpravou provozu na
místních komunikacích zakázáno,
■ porušení pravidel jízdy na zvířa-
tech, vedení a hnaní zvířat na po-
zemní komunikaci pohybem chodce
po pozemní komunikaci odporují-
cím pravidlům provozu na pozem-
ních komunikacích,
■ nedovolený způsob použití lyží,
kolečkových bruslí apod. na chod-

níku a nedovolené vedení jízdního
kola nebo jízda na něm v rozporu
s pravidly provozu na pozemních
komunikacích,
■ prodávání, podání nebo jiné
umožnění požití alkoholického ná-
poje osobě zjevně ovlivněné alko-
holickým nápojem nebo jinou návy-
kovou látkou nebo osobě mladší
18 let,
■ prodáváním tabákových výrobků
osobám mladším 18 let.

Zmûny v zákonû o provozu
na pozemních
komunikacích

Je-li překážkou v provozu na po-
zemních komunikacích vozidlo, roz-
hoduje o jeho odstranění, včetně od-
tažení, policista nebo strážník
obecní policie. Vozidlo se odstra-
ňuje na náklady jeho provozovatele.

Na vyhrazené parkoviště pro vo-
zidla s označením O1 (invalida), je
pro vozidla bez tohoto označení
vjezd zakázán. O odstranění vozidla,
které neoprávněně stojí na parko-
višti vyhrazeném vozidlům s tímto
označením rozhoduje policista nebo
strážník.

Strážník je oprávněn pokyny
usměrňovat provoz na pozemních
komunikacích v případě, že je to
nezbytné pro obnovení bezpeč-
nosti a plynulosti silničního pro-
vozu, není-li řízení provozu zajiš-
těno policií nebo v součinnosti
s policisty.

Strážníci mají oprávnění zastavo-
vat vozidla před přechodem pro
chodce, k zajištění bezpečného pře-
chodu osob, jestliže to situace na
přechodu či stav přecházejících osob
vyžaduje, jestliže řidič vozidla je po-
dezřelý ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu k jehož projednání v bloko-
vém řízení je obecní policie podle
zákona oprávněna. (LO)
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Nov˘ zákon pfiinesl roz‰ífiení pravomocí obecní policie



Masarykovo náměstí na začátku minulého století. A dnes.
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Nov˘ seriál: Zapomenutá Ostrava?

Mariánskohorská Dolní kolonie už dávno neexistuje. V této lokalitě vyrostlo obchodní středisko Kaufland.

Dům Caroliny Öffnerové v Mariánských Horách. Dnes na tomto místě stojí budova Telecomu.

To je ta naša šumna Ostrava, tak
těmito slovy si Vás, milí čtenáři, do-
voluje pozvat ředitelka Archivu
města Ostravy Blažena Przybylová
k procházce Ostravou v čase více či
méně vzdáleném. V průběhu tohoto
roku se vždy na této straně Ostrav-

ské radnice budete setkávat s novým
seriálem, který jsme příznačně na-
zvali Zapomenutá Ostrava?

„Stavby, které budeme postupně
představovat, mají jednoho společ-
ného jmenovatele, a to demoliční vý-
měr. Na dnešní mapě Ostravy byste

je dnes tedy marně hledali,“ říká ře-
ditelka B. Przybylová.

Připravený výběr staveb není a ani
nebude reprezentativní, nemá za
úkol přiblížit stavby vzniklé pouze
v určité časové epoše, jednoho cha-
rakteru nebo z pohledu architekto-
nických skvostů. „Vycházet budeme
například ze zkušeností, že i domy
mnohdy docela obyčejné velmi ná-

zorně odrážely život ve městě, ná-
rodnostní spory nevyjímaje. Pro-
měny parteru domů zase vypovídaly
o prestižnosti umístění stavby, roz-
voji obchodní sítě, nabídky služeb či
řemesla. A dnešní ukázky z Morav-
ské Ostravy a Mariánských Hor?
Jsou jen nepatrným zlomkem toho,
co se ve městě změnilo,“ tvrdí Bla-
žena Przybylová.

❏ Archiv mûsta Ostravy



Adresa: Pivovarská 15
Moravská Ostrava

Tel.: 596 114 884
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V zimě chodí do zoologické za-
hrady ve srovnání s jarními nebo let-
ními měsíci o poznání méně návštěv-
níků. A přitom je tady stále co vidět.
Zvláště, když napadne sníh a všude
se rozhostí ticho a klid, je prohlídka
zoologické zahrady velmi příjem-
ným zážitkem. Některá zvířata, např.
jeleni, velbloudi či divoká prasata, se
na zimu převlékají do zimního
oděvu, který je mnohdy hezčí než ten
letní. Zatímco pro druhy z teplých
krajin je přes zimu hlavním útočiš-
těm vytápěný pavilon, pro ledního
medvěda, sněžného levharta nebo si-
biřského tygra nastává ta příjemnější
část roku. Tygří samičky narozené
loni v červnu jsou právě v tuto dobu
nejkrásnější a také mnohem aktiv-
nější a hravější než v letních měsí-
cích. Ostravská zoo se zapojila do
celoevropské kampaně na záchranu
tygrů a jejich přirozeného prostředí.
Cílem je informovat veřejnost o ne-
bezpečích, která tygrům hrozí (vždyť
těch sibiřských je v přírodě v součas-
nosti pouze posledních asi 400 kusů
a stále jich ubývá) a získání finanč-

ních prostředků na podporu jednotli-
vých záchranných projektů. Při pro-
cházce zimní zahradou nepřehléd-
něte ani mláďata narozená v podzim-
ních měsících. Například v pavilonu
opic je to makak lví, který dostal
jméno Mikuláš, v pavilonu afrických
zvířat pak malý sameček antilopy
losí pojmenovaný Srdíčko. Mezi
hrochy chybí dvouletá samice Ma-
ruška, jejíž stěhování do pražské zoo
za hrochem Slávkem se stalo velkou
událostí konce loňského roku.

Od začátku roku si zájemci mo-
hou na sekretariátu zoo zakoupit  je-
den ze tří typů permanentní roční
vstupenky - rodinnou, individuální
zlevněnou (pro děti do 15 let,
studenty, vojáky a důchodce) a in-
dividuální pro dospělé. Zaměstna-
vatelům či odborům jsou určeny
přenosné permanentky pro zaměst-
nance nebo členy. Více informací
získáte na tel. čísle 596 241 269.
Zoologická zahrada je v lednu otev-
řena od 8 do 16 a v únoru od 8 do
17 hod. Pavilony se zavírají o ho-
dinu dříve. (r)

Brány zoologické zahrady
jsou stále otevfiené

❏ Bez komentáfie Stodolní ulice, 31. 12. 2002, pÛlnoc

Oddíl slaví
Basketbalový oddíl Nové huti patří

k nejstarším sportovním klubům
v Ostravě. První zmínky se objevují
už v roce 1952, a to současně se vzni-
kem tělovýchovné jednoty Sokol
Ocel NHKG Ostrava. Následovalo
otevření nové haly Tatran a sloučení
se stejnojmenným ostravským klu-
bem. Basketbalisté Nové huti ve 48
sezonách získali v nejvyšší republi-
kové soutěži kromě prvního místa
vše, co se dalo. V roce 1991 vznikl
samostatný basketbalový klub pod
názvem BK Nová huť Ostrava s pod-
porou generálního sponzora, společ-
nosti Nová huť, a.s. V současné době
má téměř 350 členů. Snahou nového
vedení BK NH Ostrava v čele s Jaro-
slavem Valiánem je stabilizovat eko-
nomickou situaci, maximálně zefek-
tivnit chod klubu a cestou postup-
ných kroků vrátit zdejší basketbal
tam, kde se v minulosti nacházel. Na
trenérský post nastoupil František
Rón, který má za sebou řadu domá-
cích i zahraničních úspěchů. „Práce
s mladými ostravskými basketbalisty
mne velmi láká a cítím, že v nich je
skryt velký potenciál. Jde jen o to, dát
jim šanci ukázat se v zápasech. Chce
to trpělivost, naučit hráče plnit tak-
tické pokyny a využít jejich individu-
álních schopností. Doufám, že svými
zkušenostmi přispěji k úspěchu druž-
stva,“ řekl F. Rón. (r)

·tûpánsk˘ bûh
26. ročník patnáctikilometrového

Štěpánského běhu Porubou, který
pořádala TJ Liga 100 Ostrava ve
spolupráci s TJ VOKD Poruba 26.
prosince, se uskutečnil za mrazivého
počasí. Na start pěti kategorií se po-
stavilo celkem 78 mužů a žen, kteří
se rozhodli využít příležitosti k ak-
tivnímu sportování. Nejstarším zá-
vodníkem byl čtyřiasedmdesátiletý
František Zikeš ze Slezanu Frýdek-
Místek. Nejrychlejšího času dosáhl
Igor Heleš z oddílu SAK Ložiska
Karviná. Na dvoukilometrovou trať
tradičního Běhu Terryho Foxe, který
se konal stejný den, vyběhlo jede-
náct otužilých sportovců.

Podlehli jste stereotypnímu vní-
mání Ostravy jako černého prů-
myslového města? Zdráháte se
uvěřit proklamacím o jedinečnosti
a osobitém půvabu našeho města?
Pojďte se s námi podívat na místa,
která opravdu jinde v České re-
publice a někdy i v celé Evropě ne-
najdete. 

V publikaci Ostravská nej, která
je dostupná v pobočkách Městského
informačního centra Ostrava, jich je
v českém, anglickém a německém
jazyce představeno rovných třiadva-
cet. Postupně je zveřejníme také
v Ostravské radnici. Tato pravidelná
rubrika může sloužit zároveň jako
inspirace pro rodinné výlety. Možná
budete překvapeni, jak pozoruhodné
a zajímavé je město, ve kterém ži-
jeme.

❏ Ostravská NEJ

Ostravské děti se z loutkového
divadla mohou těšit už od roku
1953. V 90. letech 20. století zalo-
žilo ostravské Divadlo loutek  tra-
dici a každý lichý rok pořádá me-
zinárodní festival loutkových diva-
del pod názvem Spectaculo
Interesse, který je dnes největší
akcí svého druhu v republice. 

V roce 1999 dostalo divadlo no-
vou budovu. Svým pojetím i tech-
nickým vybavením je nejmoder-
nější ve střední Evropě. V architek-
tonické soutěži města získal objekt
titul Dům roku 1999.

Divadlo loutek


