
Zpráva z poznávací cesty do Norska

V době od 14. 9.  2015 do 19. 9.  2015 proběhla poznávací cesta starostů a radních Sdružení obcí
Hlučínska do Norska. Odjezd z Kravař byl naplánován na pondělí v 01:30 hodin, kdy nás náš autobus
přivezl na letiště do Katovic. Z letiště jsme pak po odbavení odletěli letadlem SWIZAIR  v 6:00 směrem
do Norska. V 8:30 hodin jsme přistáli na letišti Oslo Sandefjord Torp. Počasí bylo od pondělka do
pátku dopoledne provázeno občasným deštěm. Autobusem jsme byli převezeni z letiště do centra
Osla. Cestou jsme projížděli několika tunely a krajina byla hornatá a zalesněná. Teplota během dne se
pohybovala mezi 15 – 17 stupni Celsia. 

V pondělí 14. 9. 2015 probíhaly v Norsku obecní volby. Večer jsme zaregistrovali první reportáže před
radnicí  v Oslu.  V Norsku  se  volí  každé  2  roky.  Nyní  se  jednalo  volby  do  municipalit  (obecní
zastupitelstva) a za další dva roky proběhnou volby do parlamentu. Z úterních výsledků bylo jasné, že
v těchto volbách prohrály strany a uskupení, které byly proti migraci. Vítězem se stala Arbeiderpartiet
(tedy levicová strana). Rozhodlo rozhodování o přijetí 8 000 Syřanů do konce roku 2017. Vyhrocená
situace  s migrací  rozhodla  ve  prospěch  těch,  kteří  chtějí  migrantům  umožnit  začlenit  se  do
společnosti. 

Ještě k migrační otázce: U obce Valer jsme navštívili tranzitní tábor pro migranty. Zde se nyní nachází
asi 700 migrantů. Jedná se hlavně o obyvatele z Afriky a Blízkého východu. Mají možnost volného
pohybu a také sám tábor není nijak izolován od okolí a nejsou zde ani represívní složky. Norsko je
zemí, které má ambici se rozvíjet a k tomu potřebuje i přírůstek obyvatel. Jeho přirozený přírůstek je
negativní.  Proto  využívají  příchodu  cizinců,  aby  se  mohli  rozvíjet.  K cizincům  jsou  proto  velmi
tolerantní.

V pondělí jsme prošli centrum tohoto hlavního města Norska. Dnes zde žije asi 700 tisíc obyvatel a
jejich ambicí  je  mít  v roce 2020 miliónovou metropolí.  Samotné Norsko má celkem asi  5 miliónů
obyvatel, hustota obydlení je velice nízká. Proto na většině území nejsou rozvody plynu či kanalizace,
zaručena je jen elektřina. V domácnostech se většinou topí elektrickými přímotopy a dřevem.

V pondělí večer jsme měli možnost setkat se s panem Paulem Hansenem. Je to pán, který se narodil
v Norsku v rámci programu Lebensborn, kterým se nacisté snažili  získat přírůstek obyvatel během
války. Až v závěru svého života se podařilo panu Hansemu díky dokumentaristkám, které se snažily
jeho  životní  příběh  rozklíčovat,  objevit  své  kořeny  ze  strany  otce.  Jeho otec  byl  německý  voják
pocházející  z Hlučínska.  Možnost  vyslechnout  si  tento  velmi  pohnutý  osud  člověka  na  nás  velice
zapůsobil. A opět jsme si také uvědomili jak je ten svět malý!

V úterý jsme přejeli do městečka Elverum (přes 20 tisíc obyvatel). Mají zde univerzitu i nemocnici.
Navštívili  jsme zde Norsk Skogmuseum – muzeum o historii  a současnosti  Norska.  Dále proběhla
debata o reáliích Norska a byli jsme seznámeni s chodem v norských mateřských školkách. Tady přes
90 procent dětí ve věku od 1 roku do 6 let. Za pobyt dítěte se platí asi 2500 NOK měsíčně a jídlo si
donášejí z domu. Školky nejsou vybaveny didaktickými tabulemi ani neprobíhá výuka cizích jazyků.

Dále jsme navštívili  sousední  obec Valer.  Zde jsme byli  přijati  sekretářem obce a ten nás ve své
prezentací seznámil se situaci v obci. Žije zde 3 800 obyvatel, je zde 1450 pracovních míst a z toho
obec zaměstnává 340 zaměstnanců. Obce zde kromě odpadů řeší i mateřské školky, základní školy,
zdravotnictví a sociální oblast – domov pro seniory a ubytování pro sociální případy. Rozpočet obce



byl  přes  200  miliónů  NOK.  V současné  době  se  chystají  nahradit  několik  základních  škol  jednou
centrální školou včetně sportovní haly. Žáci jsou dováženi do škol školními autobusy. O tom, jak se
bude záměr centrální  školy realizovat,  rozhodují  samotní  občané.  Otázka tehdy zněla,  zda se má
stavět nejdříve škola nebo sportovní  hala,  protože finance byly pouze na jednu z těchto investic.
Obyvatelstvo  rozhodlo  ve  prospěch  školy.  Vedení  obce  vynakládá  velké  úsilí  na  udržení  počtu
obyvatel. Snaží se oživit i další podnikatelské aktivity v obci. Navštívili jsme knihovnu a viděli řadové
domky pro učitele.  Před školou se  nacházela velká řada jízdních kol  žáků – a to  neuzamčených.
V oblasti se prakticky nekrade, policie zde nemá žádnou stanici a na dotaz zda, potřebují policii, nám
bylo sděleno, že pouze dvakrát ročně.

Ve středu jsme se vydali na pevnost Kongsvinger.  Zde na strategickém bodu nad krajinou bránila
posádka  vojáků  své  území  před  vpády  Švédů.  V době  II.  světové  války  byla  pevnost  obsazena
německou armádou. Ve vojenském muzeu jsme byli seznámeni s historií oblasti. Pak jsme v městečku
pod  pevností  prožili  setkání  se  starosty  z dané  oblasti.  Zde  nám  bylo  objasněno,  jak  probíhá
meziobecní spolupráce s důrazem na rozvoj infrastruktury. 

Ve čtvrtek jsme navštívili město Hamar. V tomto městečku najdete i slavnou halu s rychlobruslařskou
dráhou  Vikingsskipet,  kterou  zná  důvěrně  Martina  Sáblíková.  V tomto  městě  jsme  byli  přijati
guvernérem oblasti  Sigbjornem  Johnsenem. Jmenovaný pán je rovněž bývalým ministrem financí
Norska. Byl velmi dobře obeznámen s našimi reáliemi a vzpomínal i na Prahu. Mimo jiné jsme s ním
probírali otázku Norska a Evropská unie. V minulých létech se třikrát rozhodovalo, zda Norsko vstoupí
do unie.  Zatím je Norsko jen součástí  NATO a pan guvernér vyjádřil  myšlenku, že vstup do unie
v budoucnosti  nevylučuje.  Seznámil  nás  s  prací  guvernéra  v oblasti.  Probrali  jsme  i  ovlivňování
finančních  záležitostí  ze  strany  guvernéra,  pokud  obce  se  dostanou  mimo  hranice  vyrovnaného
rozpočtu. Po velice zajímavé debatě následovala prezentace tiskové mluvčí města Hamar o rozvoji
města, jeho kulturním a sportovním životu. Město například nepodporuje žádné spolky ani sportovní
kluby. Je majitelem sportovních hal a ty všem zainteresovaným pronajímá.

Odpoledne jsme zavítali do komplexu domů pro seniory. Stavby byly většinou přízemní a zarážel nás
vysoký  počet  klientů  vzhledem k velikosti  oblasti.  Nacházely  se  zde  i  speciální  domky  s péčí  pro
klienty po infarktech a s jiným zdravotním handicapem. Zarážející  pro nás byl i  způsob placení za
pobyt.  Neplatila  se  taxativní  částka,  ale  procentuální  částka  z důchodu (asi  50  procent  důchodu
klienta).

Poslední den v pátek jsme navštívili  radnici a univerzitu v městečku Elverum. Potěšen byl starosta
Oldřišova, když zjistil, že ve znaku města je sova, tak jako je tomu i ve znaku oldřišovském. Tisková
mluvčí nás seznámila s životem ve městě a okolí. Pak vedoucí fakulty Národního zdraví na univerzitě
nás seznámil se situací na škole a posléze jsme univerzitu také navštívili. Škola je prakticky zaměřena
a špičkově vybavena, aby své studenty dobře připravila pro práci v nemocnicích a ambulancích.

Odpoledne jsme se přesunuli do městečka Sandefjord. V sobotu jsme ze zdejšího letiště Torp odletěli
v 8:30 hodin do Katovic. Autobusem z Katovic jsme dorazili domů okolo 13. hodiny.

Petr Muczka, 22. 9. 2015 


