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Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě potvrdila, že nelze dále otálet 

Naléhavý apel z města a kraje
Alarmující výsledky mnoha 
měření o překračování limitů pra-
chu a na něj navázaných škodlivin 
zazněly na ostravské dubnové kon-
ferenci o kvalitě ovzduší. Zúčastnili 
se jí místopředseda Poslanecké sně-
movny Lubomír Zaorálek, europo-
slanci Evžen Tošenovský a Pavel 
Poc, hlavní hygienik ČR a náměs-
tek ministryně zdravotnictví Michael 
Vít, náměstek hejtmana Miroslav 
Novák, primátor Petr Kajnar, 
náměstek primátora Dalibor Madej, 
zástupci ministerstev životního pro-
středí, zdravotnictví, další odborníci 
z města, kraje, Českého hydromete-
orologického ústavu, České inspekce 
životního prostředí, Krajské hygie-
nické stanice, Zdravotního ústavu aj.

Špatná kvalita ovzduší 
na Ostravsku zůstává dlouhodo-
bým pro blémem, přestože došlo 

za posledních třicet let k výraz-
nému poklesu emisí prachu. 
Zhruba od roku 2000 se celkové 
emise prachu příliš nemění. Ze 
strany města i kraje zaznívají stále 
hlasitější apely k vládě, minis-
terstvům životního prostředí, 
dopravy i průmyslu a obchodu. 
Město bojuje za zlepšení ovzduší 
prostředky, které mu zákony 
umožňují, ale není jich mnoho. 

„Pro příští zimu přijmeme díky 
změně vyhlášky nová opatření pro 
smogové situace. Prověřují se mož-
nosti ve veřejné dopravě, aby se 
snížil obsah škodlivin v ovzduší 
z motorových vozidel,“ řekl mimo 
jiné náměstek primátora Dalibor 
Madej. Doprava je jednou ze tří 
složek, které ovzduší výrazně ovliv-
ňují. Dalším znečišťovatelem jsou 
lokální topeniště a průmysl. Aby se 

situace na Ostravsku zlepšila, jsou 
nutná opatření pro všechny tři tyto 
složky, spolupracovat musí všichni 
- stát, ministerstva, kraj, město 
i občané. Pro občany je nutné spo-
lečně vytvořit všechny podmínky, 
které jim zajistí ekonomicky 
únosné a ekologické vytápění.

Ostrava rovněž připravuje pro-
jekt tzv. Zelený prstenec, který by 
vytvořil kvalitní ozeleněné pro-
story kolem města. Konference při-
jala usnesení, v němž mj. uložila 
městu, aby zřídilo Fond pro děti 
ohrožené znečištěným ovzdu-
ším, který by uhradil ozdravné 
pobyty dětí z mateřských a základ-
ních škol z obvodů s nejhorší kva-
litou ovzduší. Město ve spolu-
práci s krajem  bude pokračovat 
v aplikaci zpřísněných emisních 

Pokračování na str. 2

OSTRAVA  
DOKOŘÁN
Rekordní počet 5 630 ná-
vštěvníků přilákala v sobotu 
24. dubna akce OSTRAVA 
DOKOŘÁN!!! do reprezentač-
ních prostor Radnice města 
Ostravy, na vyhlídkovou věž, 
do Ostravského muzea, Archivu 
města Ostravy, divadla loutek, 
Divadla Jiřího Myrona a Staré 
Arény. Ve většině z nich se přede-
vším podívali do „zákulisí“, a to 
i doslova, z obou radnic mohli 
na Ostravu zájemci zhlédnout 
z výšky. Na Prokešově náměstí se 
prezentovala Ostrava také jako 
kandidát na titul Evropské hlavní 
město kultury 2015. Představily 
se zde složky integrovaného 
záchranného systému, už tra-
dičně vystoupil dechový orchestr 
Ostrava.  Více na str. 16

Pocta 
osvoboditelům
Komenského sady se v pátek 30. 4. 
staly místem konání shromáždění 
k 65. výročí osvobození Ostravy.  
Zástupci státních, krajských, měst-
ských, obvodních institucí a orga-
nizací, představitelé velvyslanectví 
Ruska, hosté ze zahraničí, váleční 
veteráni, občané položili věnce 
a kytice k Památníku Rudé armády. 
Delegaci města Ostravy tvořili pri-
mátor Petr Kajnar a jeho náměstci 
Lukáš Ženatý, Dalibor Madej, 
Vojtěch Mynář, Lubomír Pospíšil 
a Zdeněk Trejbal (na snímku Libora 
Vidličky). Součástí programu bylo 
předání vyznamenání ČSBS a ČSOL 
třem desítkám osobností. Více 
k oslavám výročí osvobození města 
na str. 3. � (vi)
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limitů pro velké průmyslové zne-
čišťovatele. Chtějí také obnovit jed-
nání s Polskem, jehož blízký prů-
mysl do ovzduší kraje významně 
zasahuje. Společně s krajem 
zadají seriózní studii o vlivu kva-
lity ovzduší na zdraví lidí. 

Usnesení z konference zdů-
razňuje, jak je nutná změna toku 
finančních prostředků odvádě-
ných z našeho regionu do Státního 
fondu životního prostředí. Do tak 
problematických oblastí, jakou je 
Ostravsko, by měly z fondu proudit 
větší peníze. (pozn. red.: první vlaš-
tovkou v této věci je usnesení posla-
necké sněmovny). Skutečnou a účin-
nou nápravu v kvalitě ovzduší nelze 
očekávat ze dne na den. Je to běh 
na dlouhou trať, který se v tomto 
regionu bez finanční pomoci státu 
neobejde. (k)

Naléhavý apel z města a kraje
Pokračování ze str. 1

Ministryně nezahálí 
Rut Bízková, nová ministryně 
životního prostředí, zavítala 
v pátek 23. 4. do Ostravy. Během 
dne se setkala s primátorem 
Petrem Kajnarem, představiteli 
kraje a zástupci dalších institucí. 
Přímo na místě řešila otázky sou-
visející s nevyhovující kvalitou 
ovzduší ve městě a regionu. Z jed-
nání vyplynulo, že ministerstvo 
podnikne kroky, které mají změnit 
podmínky pro čerpání evropských 
peněz. Pokud bude úspěšné, mohl 
by region získat ještě letos kolem 
15 miliard korun na projekty 
v dopravě a pro menší zdroje zne-
čištění. Diskuse se vedla i o tom, 
jak zintenzivnit tlak na Polsko 
a jeho znečišťovatele. Ministryně 
Bízková si v doprovodu náměstka 
primátora Lukáše Ženatého pro-
hlédla město také z ptačí perspek-
tivy ostravské radniční věže. (vi)�

Na konferenci�o kvalitě�ovzduší�v Radnici�města�Ostravy�proběhla�
podnětná�diskuse�odborníků�z řady�institucí�zabývajících�se�
ochranou�životního�prostředí.�

Ostravská univerzita může zří-
dit lékařskou fakultu. Komise 
jí 13. dubna udělila akreditaci 
oboru všeobecné lékařství, která 
změní současnou fakultu zdra-
votnických studií na plnohodnot-
nou lékařskou fakultu. V budově 
rektorátu Ostravské univer-
zity hovořili na tiskové konfe-
renci k tématu rektor Ostravské 
univerzity Jiří Močkoř, primá-
tor Ostravy Petr Kajnar, náměs-
tek krajského hejtmana Miroslav 
Novák a ředitel Fakultní nemoc-
nice Ostrava Svatopluk Němeček.

Rektor univerzity Jiří Močkoř 
sdělil, že ještě letos bude na lékař-
skou fakultu přijato více než 80 
studentů, z nichž studenti s výbor-
ným prospěchem budou přijati 

bez přijímacích zkoušek. Ostatní 
je budou skládat zřejmě počát-
kem července. Ředitel fakultní 
nemocnice Svatopluk Němeček 
mimo jiné připomněl, že studenti 
budou provádět v této nemoc-
nici praxi a budou základnou 
pro výběr budoucích lékařů. 

„Akreditaci pro lékařskou fakultu 
považuji za jednu z nejpozitivnějších 
věcí, jichž Ostrava dosáhla v posled-
ních několika letech,“ uvedl pri-
mátor města Ostravy Petr Kajnar 
a doplnil, že vznik této fakulty 
pokládá pro rozvoj Ostravy 
za zásadní. Přislíbil stejně jako 
náměstek hejtmana lékařské fakultě 
OU další finanční podporu.

Město Ostrava poskytuje vzniku 
lékařské fakulty dlouhodobou 

podporu morální i finanční. 
Od počátku roku 2008 město 
Ostrava pro potřeby vzniku lékař-
ské fakulty na Ostravské univer-
zitě v areálu bývalé fakultní nemoc-
nice v Zábřehu darovalo nemovitosti 
v hodnotě téměř 55 milionů korun. 
Za stejné období poskytlo finanční 
prostředky ve výši 21,35 milionu 
korun, z nichž 7,3 milionu korun bylo 
použito na nákup přístrojů a zaří-
zení i projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci darovaných nemo-
vitostí a objektů. Celkem tak Ostrava 
přispěla více než 76 miliony korun.

První studenti lékařské fakulty 
OU nastoupí na podzim, tedy v aka-
demickém roce 2010/2011. Nyní se 
ještě čeká na písemné rozhodnutí 
o akreditaci. (vk)

Skvělá zpráva pro Ostravu:
lékařská fakulta získala akreditaci

Prestižní ocenění
Časopis pro obchod a investice 
fDi vydávaný skupinou Financial 
Times předal řadu ocenění 
v rámci „Hodnocení budoucnosti 
v evropských městech & regio-
nech 2010/11“. Rating magazín 
provádí každé dva roky. Letošní 
vyhlášení proběhlo při konfe-
renci MIPIM ve francouzském 
Cannes. Ostrava, Brno a Plzeň 
získaly několik prestižních oce-
nění jako nejlepší evropská 
města pro investiční záměry. 
Právě Ostravě, Brnu a Plzni 
byl fDi udělen vysoký rating 
v konkurenci 223 evropských 
měst. Pro Ostravu je významná 
cena za schopnost města při-
lákat investory (FDI Strategy). 
V tomto hodnocení skončila 
na třetím místě z měst střední 
a východní Evropy.  (r)

Čtyři z pěti nejvyšších ocenění 
v soutěži o nejkvalitnější a nejkrás-
nější fasádu Moravskoslezského 
kraje za rok 2009 si odnesly domy 
z Ostravy. V kategorii správních 
a průmyslových objektů si prvenství 
vybojovala rekonstruovaná fasáda 
části budovy A Radnice Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih.
  V kategorii bytových domů zví-
tězil v silné regionální konkurenci 
řadový dům v historickém centru 

města Ostravy ve Šmeralově ulici 
za fasádu rekonstruovanou tradič-
ními technologiemi. Další cenu si 
odnesl panelový dům v Ostravě-
Porubě za svou červenošedomod-
rou fasádu a konečně v katego-
rii energeticky úsporného pro-
jektu se první ceny dostalo rodin-
nému domu v ulici K Jezeru 
ve Výškovicích. Všem projektan-
tům i realizátorům patří za jejich 
práci obdiv.  (vk)

Ostravské fasády se líbily ELSTAV Domem roku 2009 
Rada města Ostravy na základě 
doporučení odborné poroty roz-
hodla v úterý 20. dubna o udělení 
titulu Dům roku 2009. Prestižní 
ocenění získal Polyfunkční dům 
ELSTAV ve Vítkovicích. Dále 
byla odměna udělena adminis-
trativní budově VAE CONTROLS 
ve Slezské Ostravě. Pro oce-
nění čestným uznáním vybrala 
porota novostavbu rodinné 
vily v Ostravě-Petřkovicích, 

novostavbu domu s pečovatel-
skou službou v Ostravě-Porubě, 
rekonstrukci ateliéru „Šupináč“ 
v Moravské Ostravě a rekon-
strukci polyfunkčního domu 
na Stodolní 1 v Moravské Ostravě. 
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
čtrnáct staveb. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků 16. ročníku soutěže 
o ostravský Dům roku se usku-
teční 17. června v obřadní síni 
Radnice města Ostravy.  (vk)


