
Nový dům přinese městu 
kvalitní architekturu Ostravská

radnice 
MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY KVĚTEN 2018

Vzdali hold 
osvoboditelům
V Komenského sadech se 30. dub-
na uskutečnilo vzpomínkové setká-
ní věnované 73. výročí osvobození 
Ostravy. Za město se pietního aktu 
zúčastnili primátor Tomáš Macura 
a náměstci Iveta Vozňáková a Zby-
něk Pražák. „Setkáváme se k uctě-
ní osvobození našeho města před 
73 roky. Ostravská operace byla 
největším válečným střetem na 
našem území. Během těžkých bojů 
řada vojáků našla poslední odpoči-
nek v památníku, který je symbo-
lem těchto událostí,“ řekl primátor 
Tomáš Macura. Připomenul, že 
Ostrava je jediným krajským měs-
tem, kde se do osvobozovacích bojů 
zapojili českoslovenští letci a tan-
kisté, kteří bojovali po boku Rudé 
armády vedené maršálem Jere-
menkem.  

„V Ostravě slavíme osvobození 
spontánně, do oslav se zapojují lidé 
i vojenské spolky. Není to komorní 
akce jako v jiných městech,“ zdů-
raznil primátor Macura.  (rs)
�Fotografie�z�akce�naleznete�na�str.�16

Tři stavby v Ostravě získají dotaci ze státního rozpočtu 1,7 miliardy korun

Stát podpoří koncertní halu
Během návštěvy vlády v našem kraji 
bylo podepsáno memorandum, které 
stvrdilo spolupráci státu, města a kra-
je při výstavbě tří významných objek-
tů v Ostravě – koncertní haly, vědecké 
knihovny a galerie Bílý stín. 

Memorandum podepsali primátor 
Ostravy Tomáš Macura, hejtman Ivo 
Vondrák a ministr kultury v demisi 
Ilja Krejčí.

Koncertní sál Janáčkovy filharmo-
nie bude stát 1,45 miliardy korun. Stát 
přispěje částkou 600 milionů, město 
550 miliony a kraj 300 miliony ko-
run. Letos proběhne architektonická 
soutěž, sál by se měl začít stavět v roce 
2021.

Moravskoslezská vědecká knihovna 
zvaná Černá kostka bude postavena 
podle aktualizovaného vítězného ná-
vrhu architektonické soutěže z roku 
2006. Stavba za 1,35 miliardy bude 
hrazena státem (800 mil. Kč), krajem 
(400 mil.) a městem (150 mil.). 

Přístavbou Domu umění bude Gale-
rie 21. století Bílý stín. Náklady dosáh-
nou 600 milionů korun, stát přispěje 

na galerii 300 miliony, město a kraj 
shodně částkou 150 milionů korun. 

„Ostrava již desítky let usiluje o vý-
stavbu koncertní haly s perfektní 
akustikou, dostatečným místem pro 
posluchače a zázemím pro Janáčkovu 
filharmonii Ostrava. Letos vypíšeme 

architektonickou soutěž. Kromě od-
borné veřejnosti oslovíme i tři mezi-
národně uznávané architektonické 
kanceláře, které mají zkušenosti s pro-
jektováním koncertních síní, jež v pra-
xi již prokázaly své akustické kvality,“ 
uvedl primátor Tomáš Macura.  (rs)

Ministr kultury Ilja Šmíd, hejtman Ivo Vondrák a primátor Tomáš Macura podepi-
sují memorandum.  Foto:�Jiří�Zerzoň
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Město darovalo Ostravské univerzitě pozemky pro výstavbu dvou budov v hodnotě 42 milionů korun

Centrum Ostravy ožije studentským životem 
Město Ostrava darovalo Ostravské 
univerzitě pozemky za Divadlem An-
tonína Dvořáka v místě areálu Mini-
uni a tramvajové smyčky. 

„Podporu prvotřídního vzdělání, 
která je jednou z priorit města v rám-
ci strategického plánu FajnOVA, ne-
považujeme jenom za marketingový 
slogan, ale myslíme ji vážně. Tak, 
jako Ostrava před léty významně na-
pomohla vzniku Lékařské fakulty, 
stojíme nyní na začátku dalšího klí-
čového rozvojového projektu Ostrav-
ské univerzity, který bude realizován 
s významnou podporou města,“ uvedl 
primátor Tomáš Macura.

Na darovaných pozemcích univerzi-
ta postaví budovu Klastru umění a de-
signu a stavbu moderního zázemí pro 
sport, zdraví a technologie (viz vizuali-
zace).  Sportoviště, koncertní a výstav-
ní sál budou přístupné i veřejnosti. (rs)
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ze zasedání zastupitelstva města ostravy
Na 34. zasedání zastupitelé vzali na 
vědomí informace o činnosti orgánů 
města včetně Rady města a zprávu 
o situaci v oblasti veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti za rok 2017. 

Zprávu o své činnosti předložila 
i Městská policie Ostrava, přičemž 
její ředitel Zdeněk Harazim zastupite-
lům vysvětloval, proč parkování tvoří 
největší část řešených přestupků. Za-
stupitelé zvolili přísedící Okresního 
soudu v Ostravě a po krátké debatě 
odsouhlasili vstup Ostravy do asoci-

ace Národní síť Zdravých měst ČR, 
stejně jako dotaci na prevenci krimi-
nality a dotaci VŠB – TU Ostrava na 
pořízení audiovizuálního zařízení pro 
Planetárium Ostrava a dotace na akce 
spojené s 90. výročím úmrtí Leoše Ja-
náčka a 100 let republiky. 

Rozhodli o dotaci pro projekty „Klí-
če pro budoucnost našich dětí ve škol-
ských zařízení města Ostravy II“ a „In-
tegrace handicapovaných a učebna pro 
řemeslné a technické obory“. Zelenou 
dali dotacím na zajištění povinného 

plaveckého výcviku žáků základních 
škol v letošním roce. Finančně podpo-
řili dostavbu sportovního areálu U Ce-
mentárny.

Debata o tramvajové smyčce a tech-
nických opatřeních předcházela da-
rování pozemků Ostravské univerzitě 
pro výstavbu jejích dvou nových bu-
dov v místě areálu Miniuni. Vyhlásili 
program na dotace na ozdravné po-
byty dětí v příštím roce financované 
z Fondu pro děti ohrožené znečiště-
ním ovzduší.  (rs)      

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke 
svému 35. zasedání ve volebním ob-
dobí 2014–2018 sejde 23. května od 
9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva 
v Nové radnici je veřejné a občané ho 
mohou sledovat z galerie. Dokumen-
ty k zasedání lze najít na webu www.
ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho 
orgány – Zastupitelstvo města. (r)

Ostrava je nejlepším městem pro byznys
Ostrava zvítězila v celorepublikové 
anketě Město pro byznys. Korunova-
la tím úspěch, ke kterému nakročila 
vítězstvím v anketě Město pro Byznys 
Moravskoslezského kraje. Následova-
lo vítězství ve stejné soutěži v celore-
publikovém srovnání. 

Agentura Datank v něm porovnáva-
la údaje 205 českých obcí s rozšířenou 
působností a městské části Prahy a se-
stavila unikátní žebříček měst s nej-
větším podnikatelským potenciálem 
v republice. 

Ostrava má podle hodnocení web 
se skvělým obsahem pro podnikatele, 
nastavení úředních hodin a především 
výborný výsledek v testu elektronické 
komunikace, který hodnotí rychlost, 
vstřícnost a kvalitu odpovědí na fik-
tivní podnikatelské dotazy. V podni-
katelském prostředí Ostrava dosáhla 

vynikajících výsledků ve vysokém po-
dílu malých a středních firem, pro něž 
je také výrazným plus napojení aglo-
merace na dálniční síť. Ostrava dispo-
nuje rovněž vysokým počtem studen-
tů v oblasti odborného vzdělání, což 
násobí podnikatelský potenciál města 
i do budoucnosti.

„Tento rok jsme zahájili opravdu 
úspěšně. Nejprve jsme získali zahra-
niční ocenění jako město, které se 
úspěšně rozvíjí v oblasti center sdíle-
ných služeb, poté jsme převzali cenu 
za 6. místo mezi ‚evropskými městy 
budoucnosti‘ a nyní dvě domácí ceny 
Město pro byznys. Je to pro nás zna-
mení, že se ubíráme správným smě-
rem,“ komentoval úspěch náměstek 
primátora Radim Babinec, který cenu 
převzal 18. dubna v pražském Centru 
současného umění DOX.�� (rs)

Zbrusu nový dopravní prostředek projde nejprve testovací fází bez cestujících

Nejmodernější tramvaj v Česku je doma  
hromadná doprava

První švýcarská tramvaj Stadler Tango 
NF2 dorazila do Ostravy v noci na pon-
dělí 23. dubna. Na návěsu nákladního 
vozu cestovala dva dny z polského zá-
vodu v Siedlcích. Tramvaj musí projít 
homologací a ve zkušebním provozu 
již jezdí Ostravou. Zatím nevozí cestu-
jící, ale pytle s pískem. Cestující začne 
vozit od srpna. V Ostravě bude jezdit 
40 takových tramvají. Dopravnímu 
podniku Ostrava budou předávány po-
stupně do června příštího roku. 

„Mohu říct, že se jedná o nejmoder-
nější tramvaj v České republice, která 
byla vyrobena na podmínky v Ostravě. 
Podvozek umožňuje tichou jízdu, má 
klimatizaci, USB zásuvky, kapacita je 
190 míst. Abychom zdůraznili ostrav-
ský prvek, pojmenovali jsme ji Sta-
dler Tango NF2 nOVA,“ uvedl ředitel 
dopravního podniku Ostrava Daniel 
Morys. 

Tramvaj je zcela nízkopodlažní 
a přizpůsobená potřebám osob s ome-
zenou pohyblivostí. Rovněž má nižší 
spotřebu elektrické energie. Její kon-
strukce splňuje veškeré normy EU ne-

zbytné pro bezpečnost. Čelo tramvaje 
je tvarováno tak, aby zvýšilo ochranu 
chodců při případném střetu. Maxi-
mální rychlost je 80 km/h.  Cena jedné 
tramvaje činí 28,5 milionu korun.  (rs)

Technici přesouvají novou tramvaj z nákladního vozu na koleje. Foto: R. Stejskal

Vyšel Metropolitan
Letošní číslo Ostrava Metropolitan 
Magazine je venku. Dvakrát ročně 
jej vydává statutární město Ostra-
va. Na titulní stránce je sportovky-
ně Taťána Netoličková, která dnes 
pomáhá mladým talentům. Uvnitř 
čísla najdete informace o Konti-
nentálním poháru, který se v Ostra-
vě bude konat v září. Metropolitan 
také zve na hudební festival Colours 
of Ostrava  či Mezinárodní hudební 
festival Leoše Janáčka u příležitosti 
90. výročí úmrtí skladatele.
 Lifestylový magazín dále přináší 
ohlédnutí za olympijskými hrami 
a olympijským festivalem v Ostra-
vě. Nahlédneme i pod pokličku nej-
novějších vědeckých objevů v ob-
lasti ochrany životního prostředí. 
 (r)

Víte, jak platit 
za odpad?
Připomínáme občanům, že k po-
slednímu červ  novému dni vypr-
ší termín, do kterého musí každá 
osoba s trvalým pobytem v Ostravě 
nebo zákonný zástupce dítěte uhra-
dit poplatek za komunální odpad ve 
výši 498 Kč na osobu a rok. 
Způsoby úhrady:
●  bankovním převodem nebo plat-
bou složenkou typu A (není městem 
zasílána, získáte na poštách) na čís-
lo účtu 30015-1649297309/0800;  
variabilní symbol získáte na strán-
ce www.ostrava.cz v záložce „Plat-
ba za komunální odpad“, kde stačí 
zadat rodné číslo poplatníka;
●  navedením do systému SIPO,  
sdělte spojovací číslo SIPO písem-
ně do 15. května;
●  v pokladně magistrátu, přízemí 
budovy Nové radnice na Prokešově 
náměstí;
●  prostřednictvím platebního por-
tálu města na www.platebniportal.
ostrava.cz on-line platební kartou 
nebo platebním tlačítkem pro-
střednictvím brány PayU.

Občané, kteří nám sdělí svou       
e-mailovou adresu, budou na splat-
nost poplatku upozorněni elektro-
nicky. Ve zprávě je uveden QR kód, 
který lze načíst pomocí chytrého te-
lefonu, ve kterém je nainstalovaná 
bankovní aplikace.

V případě nejasností v placení 
se informujte na tel. č. 599 499 311 
nebo na e-mailové adrese komu-
nalniodpad@ostrava.cz.  (red)

Světlo pro AIDS
Dominanta Prokešova náměstí v Os-
travě bude v neděli 20. května svítit 
červeně. Moravskoslezská metropole 
se tímto krokem připojí ke kampani 
Světla pro AIDS, která tak upozorní na 
nemoc AIDS a na lidi aktuálně bojující 
s HIV infekcí. Tato mezinárodní akce 
začala v roce 1983, po 35 letech se do 
ní zapojuje více než 1200 organizací 
po celém světě.  (hob)
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pozvánky ois
Ostrava - město neřesti
Procházka pro milovníky pikantní 
historie zavede zájemce do míst, 
která žila bouřlivým nočním živo-
tem. Procházka se koná 13. květ-
na a začíná na Prokešově náměstí 
před Novou radnicí v 10 a 14 hodin. 
Vhodné pro vozíčkáře a kočárky. 
Procházka Svinovem
Poznejte nejzajímavější místa obce 
s okřídleným kolem ve znaku. V ne-
děli 27. května se vydejte z poboč-
ka OIS ve Svinově v 10 a 14 hodin. 
Vhodné pro vozíčkáře a kočárky. 
Pohádky a pověsti na Věži
Oslavte v neděli 3. června v 10 ho-
din Den dětí pohledem z vyhlídkové 
věže Nové radnice se speciálním 
pohádkovým výkladem průvod-
ců. Začátek akce v infocentru OIS 
v Nové radnici v 6. patře je vždy 
v celou hodinu od 10 do 16. Vstupné 
se hradí v hotovosti na místě. 

Nutná rezervace e-mailem: 
pruvodce@ostravainfo.cz nebo te-
lefonicky na čísle 602 712 920. 
 (hob)

Rating Ostravy stoupl potřetí za sebou
Let kolmo nahoru – tak by se dal cha-
rakterizovat vzestup ratingu města 
Ostravy. Ten si Ostrava vylepšila již 
potřetí za sebou. Mezinárodní ratin-
gová agentura Moody´s  zvýšila Ost-
ravě ratingovou známku z A1 stabilní 
na A1 pozitivní. Stejné hodnocení má 
i Česká republika a žádné město ne-
může mít vyšší rating než stát. Ostrava 
je jediným městem v ČR, kterému ka-
ždým rokem stoupá ratingová známka 
a zařadila se mezi pět českých měst se 
stejně špičkovým ohodnocením.  

„Agentura Moody´s tři roky v řadě 
posunula Ostravu v žebříčku vždy na 
vyšší stupeň a v posledních dvou le-
tech nám přidělila nejvyšší známku, 
kterou může město v České republice 
získat. Dlouhodobě oceňuje naše kon-
tinuální snižování zadluženosti a tvor-
bu rezerv. Letos dluh města snížíme 
opět o téměř půl miliardy korun. Za 
poslední tři roky se nám podařilo sní-
žit dluh na jednoho Ostravana o 4475 
korun, a držet tak nejnižší zadlužení 
na obyvatele mezi velkými českými 

městy,“ řekla náměstkyně primátora 
Iveta Vozňáková. Dluh na jednoho 
obyvatele nyní činí 7254 Kč. 

Ratingová agentura při udělování 
známky každoročně sleduje hospoda-
ření města včetně všech 23 městských 
obvodů i 40 příspěvkových a obchod-
ních společností zřízených městem. 
Hodnocení se zabývá stávající finanč-
ní situací a finančním výhledem v sou-
vislosti s ekonomickými, politickými, 
demografickými a dalšími podmínka-
mi ve městě.  (rs)

Parciální trolejbusy 
se dobře osvědčily
Deset parciálních trolejbusů jezdilo 
v Ostravě v testovacím provozu na 
linkách 101 a 106. Zajíždějí i do míst, 
kam nevedou troleje. 

Trolejbus je nasazován tam, kde ve-
dou troleje, ale protože má vlastní ba-
terii, může překonat určité úseky bez 
trolejí. Baterie se při jízdě pod troleje-
mi průběžně dobije, ale nemá takovou 
kapacitu, aby trolejbus nahradil auto-
busovou linku a jezdil celý den jen na 
baterii.  (rs)

V Ostravě si od května můžete půjčit na 39 místech jízdní kola
V Ostravě začal 1. května fungovat sys-
tém sdílení jízdních kol. Na 39 místech 
v širším centru města si lidé mohou 
kola vypůjčit a na jiném místě zase 
vrátit. V první vlně bude k dispozici 
180 kol městského typu s nízkým ná-
stupem, protišlapnou brzdou a prak-
tickým košíkem na drobná zavazadla. 
Některá jsou vybavena i přehazovač-
kou. Službu v Ostravě poskytuje spo-
lečnost Rekola Bikesharing. „Z ne-
dávného dotazníkového šetření jasně 
vyplynulo, že Ostravané systém sdílení 
kol chtějí. O úspěchu služby v Ostravě 
bylo přesvědčeno téměř 90 procent do-
tázaných. Bikesharing může znamenat 
pro širší centrum města  snížení počtu 
aut, tím také menší znečištění zplodi-
nami a méně hluku. A navíc jízda na 
kole je i životní styl,“ řekla náměstkyně 
primátora Kateřina Šebestová.

Před půjčením jízdního kola bude 
nutná registrace do systému společ-
nosti Rekola Bikesharing. Pro půjčo-
vání a vracení kol bude možné využívat 
také SMS. Návod na vypůjčení najde 
každý přímo na kole. První čtvrthodi-
na bude zdarma, za dalších 45 minut 
zaplatí cyklisté 18 korun a pak šest ko-
run každou další čtvrthodinu. 

„Jsme rádi, že můžeme společně 
s Rekoly rozjet službu sdílených kol 
těsně před letní sezonou. Následují-
cí měsíce ukážou, jaký zájem o služ-
bu skutečně bude. Věříme, že se tato 
forma ekodopravy ujme a třeba i díky 
ní nejeden obyvatel nebo návštěvník 
města nepoužije auto, ale sedne na 
kolo,“ uvedla náměstkyně pro životní 
prostředí Kateřina Šebestová.

Přehled stanovišť kol najdete na 
stránkách www.rekola.cz.  (hob)Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová zkouší zapůjčené kolo. 

Zcela nový, moderní a vzdušný prostor zdobí městské informační pobočky
Infocentra v Přívoze a Svinově získala nový interiér
informační centrum

Pobočky Ostravského informační-
ho servisu (OIS) na hlavním nádraží 
v Přívoze a nádraží ve Svinově prošly 
modernizací. 

„Dostaly nový moderní vzhled 
i technologie, po vzoru prvního takto 
modernizovaného infocentra u Elek-
try v centru Ostravy,“ uvedl ředitel 
OIS Jan Šumbera. Před rokem byla 
zrekonstruována pobočka u Elektry. 
Všechny tyto pobočky mají jednotný 
styl. 

Letáky a propagační materiály jsou 
umístěny na jednom místě a zájemci si 
vyberou, co je zajímá. V pobočkách je 
k dispozici veřejný internet. 

„Navázali jsme spolupráci s dalšími 
tiketovými portály. Rozšířili jsme tak 
nabídku vstupenek na další kultur-
ní a sportovní akce v Ostravě i mimo 
město. Velký zájem je nadále o jed-
notnou vstupenku na Bolt Tower a vy-
hlídkovou věž Nové radnice,“ dodal 
Jan Šumbera. 

Ostravský informační servis vznikl 
za účelem poskytování kvalitních slu-

žeb občanům Ostravy, návštěvníkům 
města a celé destinace severní Moravy 
a Slezska, případně celé republiky. Na-
bízené služby jsou jak bezplatné, tak 
i placené. OIS byl také úspěšný na poli 

digitálních prezentací a sociálních sítí. 
Internetové stránky www.ostravain-
fo.cz byly v rámci soutěže TTG Czech 
Travel Awards 2017 zařazeny mezi tři 
nejlepší turistické portály v Česku.  (rs)

Zmodernizované prostory pobočky OIS u svinovského nádraží.  Foto:�Lukáš�Kaboň
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Sanitní vůz Mercedes Benz Sprinter je vybavený špičkovou technologií

Ostrava darovala záchranářům sanitku
zdraví obyvatel

Poprvé v historii město Ostrava za-
koupilo a 5. dubna předalo špičkově 
vybavený sanitní vůz Zdravotnické 
záchranné službě Moravskoslezského 
kraje. Vůz sídlí na základně ve výjez-
dovém areálu v Zábřehu a bude půso-
bit na území města. Klíče od sanitního 
vozu předal jeho řidiči primátor To-
máš Macura.  

„Zdravotnické záchranáře vnímá-
me jako vysoce kvalifikované profe-
sionály. Pravidelně se informujeme 
o věcech, které je trápí. Když jsme se 
dozvěděli, že je třeba provést nároč-
nou modernizaci vozového parku, 
podali jsme záchranářům pomocnou 
ruku, i když nejsme přímo jejich zři-
zovatelem. Dohodli se, že z prostředků 
města zakoupíme plně vybavený vůz, 
který bude pomáhat Ostravanům. Vy-
užili jsme k tomu částku tři a tři čtvrtě 
milionu korun, a to z peněz, které jsme 
nashromáždili z pokut vybraných naší 
městskou policií. Po detektorech kou-
ře a oxidu uhelnatého je to další obec-
ně prospěšný projekt, na který takto 
vybrané peníze využíváme,“ zdůraznil 
primátor Tomáš Macura. 

„Ostravský“ sanitní vůz Mercedes 
Benz Sprinter je vybavený špičkovou 
technologií. Tvoří ji defibrilátor, mo-
nitor s možností záznamu 12svodové-
ho EKG, přístroj pro nepřímou srdeční 
masáž, vyprošťovací páteřní rám, ven-
tilátor s několika režimy pro dospělé 
a dětské pacienty, přenosný ventilá-

tor, polohovatelná nosítka s dětským 
zádržným systémem a nejnovější typ 
transportního křesla. Sanitka dále 
disponuje sledovací jednotkou, systé-
mem hlášení stavu výjezdu, komuni-
kačními prostředky pro spojení s dis-
pečinkem, laserovou tiskárnou pro 
výjezdové protokoly a kamerou.      (rs)

Miliarda pro zdravotnictví a sociální věci
investice 

Ostrava podpoří letos ze svého rozpo-
čtu oblast sociálních věcí a zdravotnic-
tví částkou 1,24 miliardy korun. Jde 
o nejvyšší částku pro tyto oblasti za 
posledních pět let.

Jedná se o náklady na provoz pří-
spěvkových organizací města – domo-
vů pro seniory, domovů se zvláštním 
režimem a pobytových služeb pro 
lidi s postižením na provoz Městské 
nemocnice Ostrava a Dětského cen-
tra Domeček. Dále jsou v ní zahrnuty 
veškeré finanční podpory města v ob-
lasti sociální a zdravotní – dotace, ne-
investiční příspěvky, transfery, dary 
dárcům krve, financování nákladů na 
nezbytnou zdravotní péči osob bez 
zdravotního pojištění. 

„Za posledních pět let se jedná 
o nejvyšší částku věnovanou z ostrav-
ského rozpočtu na podporu sociální 
a zdravotnické oblasti. V porovnání 
s rokem 2013 jde o více než dvojná-
sobný nárůst. Těší mě, že byly navýše-
ny mzdy pracovníků v sociální oblasti 
i zdravotnictví, a že nezanedbatelné fi-
nanční prostředky jsou připraveny na 
investice v této oblasti,“ řekl náměstek 
primátora Michal Mariánek.  

Od roku 2013 se také zvýšila kapaci-
ta v zařízeních, která pečují o seniory 
nebo o potřebné občany. „Přibylo 176 
nových míst. Například v domovech 
pro seniory je to 65 míst. V chráně-
ném bydlení máme 44 nových míst, 
29 míst v odlehčovacích službách, rov-
něž 29 míst v pečovatelských službách 
a osobní asistenci a v rané péči se na-

výšila kapacita o devět míst,“ upřesnil 
náměstek Michal Mariánek. Na do-
tační tituly město věnuje 123 milionů 
korun. 

Další miliony korun město Ostrava 
v následujících letech postupně vloží 
do Fondu pro rozvoj městské nemoc-
nice (ročně minimálně 200 mil. Kč), 
do rekonstrukce Domova Korýtko 
(250 mil. Kč), výstavby nového domo-
va pro seniory v Hulvákách (364 mil. 
Kč), transformace pobytového zaříze-
ní Čtyřlístek, postupně dojde k vybu-
dování bydlení v rodinných domcích 
pro lidi s mentálním postižením (300 
mil. Kč), transformace Dětského cen-
tra Domeček (100 milionů Kč) a re-
konstrukce Domova Slunovrat a re-
konstrukce střechy Domova Magnolie 
(42 mil. Kč).  (av)

Primátor Tomáš Macura právě předal řidiči klíče od nové sanitky.  Foto:�Jiří�Zerzoň

Laguny: těžba 
kalů pokračuje
Na základě dotazů občanů se vrací-
me k tématu lagun. Těžba kalů po-
kračuje a všechny by měly být podle 
smlouvy odtěženy do 22. prosince 
letošního roku. Část odtěžených 
kalů již byla odvezena v uzavřených 
železničních vagonech do spalovny 
ve Vřesové. Během těžby je dvou-
okruhovým monitorovacím systé-
mem Zdravotního ústavu Ostrava 
měřena kvalita ovzduší. Vlivem 
zhoršených meteorologických pod-
mínek občas dochází k špatnému 
rozptylu směsi emitovaných látek, 
v nichž převažuje oxid siřičitý a sul-
fan. Při překročení limitu je těžba 
okamžitě přerušena. 

Při likvidaci kalů bude v omezené 
míře vždy docházet k určité emisi 
těchto látek. Kaly, které tvoří od-
pad z rafinérské výroby a z regene-
race mazacích olejů, se v lagunách 
hromadily od počátku 20. století. 
Je nutné je jednou provždy vytěžit, 
byť za cenu určitého nepohodlí pro 
obyvatele. Po vytěžení přestane Os-
travany obtěžovat zápach. Jedná se 
o jednu z největších ekologických 
zátěží v naší republice.  (rs) 

Nechte si zkontrolovat znaménka
Podezřelé pigmentové skvrny či zna-
ménka si může každý nechat zkon-
trolovat odborníky na akci Spolu 
proti melanomu, který pořádá ČPZP 
30. května od 10 do 17 hodin v Avi-
on Shopping Parku pod záštitou ná-
městka primátora Michala Mariánka. 
Odborné vyšetření je zcela zdarma 
a mohou je podstoupit všichni zájemci 
bez omezení věku a bez ohledu na to, 
u které zdravotní pojišťovny jsou re-
gistrováni. Součástí akce je doprovod-

ný program s měřením krevního tlaku 
a tukové tkáně. 

„Zhoubný melanom patří mezi nej-
zhoubnější druhy rakoviny. Je životně 
důležité odhalit nemoc včas, proto po-
kud máte na těle podezřelé znaménko, 
přijďte na bezplatné vyšetření,“ vyzva-
la mluvčí organizátorů Elenka Mazu-
rová. Podle statistik zemře na zhoubný 
melanom kůže kolem 400 osob ročně. 
Loni si akci v Ostravě nenechalo ujít 
406 lidí. (rs)

Začala oprava 
Parku letců 
Rekonstrukci Parku českosloven-
ských letců, který leží mezi uli-
cemi 30. dubna, Přívozskou, Na 
Desátém a Gregorovou, provádí 
od dubna centrální městský obvod 
s podporou města, hotovo bude 
v červnu. V parku vznikne nový po-
mník letcům a legionářům, budou 
provedeny parkové úpravy, rekon-
strukce chodníků a úprava parko-
vacích míst. Rekonstrukce vyjde na 
5,9 milionu korun, polovinu částky 
uhradí město Ostrava.    

Památník původně tvořilo leta-
dlo umístěné na vyvýšeném pod-
stavci. Odhalen byl v roce 1960 
a letadlo bylo odstraněno až v roce 
1994. Jednalo se o bojový letoun 
Iljušin Il-10. První sériový stroj 
tohoto typu vzlétl v září 1944. Stal 
se součástí výzbroje čs. armády až 
do roku 1962. Byl nástupcem le-
gendárního šturmoviku Iljušin Il-
2. Novější Il-10 se však neúčastnil 
bojů Ostravské operace. 

Centrální ostravský obvod měl 
snahu obnovit památník i s leta-
dlem, nenašel však vhodný stroj 
a nepodařilo se zajistiti výrobu 
repliky. Nicméně nový památník 
bude připomínat památku a hrdin-
ství našich letců i čs. legionářů.  (rs)

Na Bazalech opět 
jednosměrně
Důležitá dopravní tepna dostává dru-
hou část životně důležité opravy. Ten-
tokrát bude nutné uzavřít silnici od 
stadionu Bazaly směrem do centra 
města po křižovatku Českobratrská 
x Sokolská. Komplexní rekonstrukce 
mostů a vozovky potrvá od 4. května 
do 30. srpna. Dojde také ke změnám 
v organizaci MHD, náhradní trasy li-
nek najdete na webu dpo.cz.  (red)
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Proluku nahradí stavba s obchodními prostorami, čtyřiceti byty s terasami a průhledem ke kostelu

Nový dům v Biskupské ulici oživí centrum
architektura

Architektonickou soutěž na dostavbu 
prostoru na rohu Kostelní a Biskupské 
ulice vyhlásilo město Ostrava ve spo-
lupráci s obvodem Moravská Ostrava 
a Přívoz letos v lednu. Do soutěže do-
šlo 48 návrhů, z toho 14 ze zahraničí. 
Vítězný návrh brněnského architekta 
Michala Palaščáka a jeho spoluautorů 
porota označila za současný, nikoliv 
však extravagantní ani módní. 

„Do žádné z našich architektonic-
kých soutěží zatím nedorazil tak vy-
soký počet návrhů. A bylo z čeho vy-
bírat. Porotci nakonec jednohlasně 
podpořili autory z Brna, kteří mají na 
svém kontě projekty několika byto-
vých domů a dalších staveb. Věřím, 
že v této proluce na historicky cen-
ném místě bývalé středověké městské 
brány brzy vyroste architektonicky 
hodnotný vícepodlažní městský ob-
jekt,“ řekl ostravský primátor Tomáš 
Macura, který vítězný návrh označil 
za unikátní a ocenil, že moderní stav-
ba v historické zóně nabízí zajímavý 
pohled ke kostelu sv. Václava. Je totiž 
rozdělena do dvou objektů s šikmým 
průhledem na kostel.

Projekt nového bytového domu v lo-
kalitě Biskupská x Kostelní souvisí se 
snahou o oživení historického centra 
města. Vítězný návrh obsahuje 40 
bytů. Investorem bude obvod Morav-

ská Ostrava a Přívoz. Město a centrál-
ní obvod mají v různé fázi rozpraco-
vanosti několik projektů nových nebo 

rekonstruovaných bytových domů, 
které by měly do lokality umístit na 
200 nových bytů.  (av)

Vizualizace vítězného návrhu domu v Biskupské ulici.

Most Miloše Sýkory bude v noci zářit 
Ocelový most Miloše Sýkory bude 
architektonicky nasvětlen. Ostrav-
ské komunikace nainstalují 136 LED 
svítilen, které budou k mostu při-
pevněny svorníky, takže nepoškodí 
konstrukci mostu. Svítilny a další 
díly budou chráněny tzv. antivandal 
kryty, které budou stejně jako další 
rozvody opatřeny nátěrem v barev-

ném odstínu mostu a odolají  i dešti 
a dalším povětrnostním vlivům. 

„Práce skončí do 4. července. 
Oproti původnímu záměru bude na-
svícen i spodní pilíř. Osvětlení může 
měnit barvy podle potřeby,“ potvrdil 
primátor Tomáš Macura. 

Podobně je osvětlena budova Nové 
radnice a kostel sv. Václava.  (rs)

Opravy uzavřely cyklostezky ve městě
Ostravské městské lesy až do 25. květ-
na navážejí ornici a sázejí stromy na 
pravém břehu Ostravice mezi loděnicí 
a mostem Miloše Sýkory. Po tuto dobu 
je stezka pro chodce a cyklisty v da-
ném úseku zavřená, objízdná trasa 
vede po Havlíčkově nábřeží. 

Začala také oprava hrází podél 
Odry, jejímž cílem je zvýšit protipo-
vodňovou ochranu území a nemovi-

tostí, které leží za nimi. Kvůli opravě 
hráze na pravém břehu je na několik 
měsíců neprůjezdná frekventova-
ná cyklostezka, která po ní vede. Jde 
o dvoukilometrový úsek na pravém 
břehu řeky v Zábřehu mezi ulicemi 
U Výtopny a Říční. Opravovat se bude 
i hráz na druhém břehu řeky v Dubí. 
Po ukončení opravy hráze bude cyklo-
stezka obnovena.  (ph)

Den klastrů představí úspěšné 
projekty vzniklé spoluprací firem 
Umět spolupracovat, společně přichá-
zet na unikátní řešení, klást si ambi-
ciózní cíle, které by jedna firma sama 
nikdy nezvládla, a zvyšovat konku-
renceschopnost svého oboru – to jsou 
principy, na kterých stojí klastrové 
organizace. Ty se představí 9. května 
v prostorách krajského úřadu na Dni 
klastrů v Moravskoslezském kraji. 

Akce představí aktivity, projekty 
a praktické výstupy činnosti klastro-
vých organizací nejen z našeho kraje 
i z celé republiky formou výstavních 

stánků. Program nabídne vystoupe-
ní a moderované diskuze se zástupci 
klastrových organizací, jakými jsou 
např. Moravskoslezský automobilový 
klastr, klastr Nanoprogress – držitel 
zlaté známky evropské klastrové exce-
lence, CREA Hydro&Energy, Industry 
4.0, Národní strojírenský klastr atd. 

O přínosy konkrétní spolupráce fi-
rem v klastru se podělí také zástupci 
jejich členských firem. Své aktivity 
představí i Moravskoslezské inovační 
centrum.  (rs)

Obyvatelé více třídí odpad
Ostravané v loňském roce vyproduko-
vali 112 570 tun komunálního odpadu, 
což je nejvíce za posledních sedm let. 
Oproti roku 2016 jde o nárůst o bez-
mála 10 tisíc tun. Komunální odpad 
byl přitom využit ze 47 procent, což 
je nejlepší výsledek za posledních 
sedm let. V roce 2011 to bylo pouhých 
28 procent.

 „Ekonomická stabilita a zvyšování 
životní úrovně obyvatel Ostravy se od-
ráží i na růstu množství odpadu. Loni 
jeden Ostravan vyprodukoval 390 kg 
komunálního odpadu, zatímco v roce 
2016 to bylo 353 kg a v roce 2011 jen 
315 kg,“ porovnala údaje náměstkyně 
primátora Kateřina Šebestová a doda-
la, že je pozitivní, že objemy separova-
ného odpadu rostou a klesá množství 
odpadu směsného. „Dá se říct, že loni 
jsme sklízeli pomyslné plody toho, 
co jsme zaseli v předchozích letech. 
Investice do separačních tašek, které 
byly ostravským domácnostem roz-
dány v roce 2012, a do bezplatného 
přistavení BIO popelnic k rodinným 
domům, k němuž došlo v roce 2016, 
se vyplatily,“ řekla k tématu náměst-
kyně Šebestová. „Důležitou roli sehrá-

lo v posledních letech také rozšiřování 
počtu separačních hnízd a budování 
nových stanovišť jednotlivými měst-
skými obvody za finanční podpory 
OZO Ostrava. Obrovský význam má 
samozřejmě i osvěta v podobě kam-
paní zaměřených na občany a rovněž 
zacílení pozornosti na novou genera-
ci. Vždyť Centrum odpadové výchovy 
OZO Ostrava za patnáct let jeho pro-
vozu navštívilo už přes 105 tisíc dětí,“ 
dodala Kateřina Šebestová. Vytříděný 
odpad se dá dále využít, především 
papír, sklo a plasty, které slouží k vý-
robě drtě nebo tuhého paliva. 

„Nejvíce za posledních sedm let bylo 
separované zeleně, a to 15 441 tun. 
To je o čtyři tisíce tun více než v roce 
2016 a téměř dvojnásobek ve srovná-
ní s rokem 2015. I když je zřejmé, že 
u tohoto druhu odpadu velice záleží 
na klimatických podmínkách v daném 
roce, jsem přesvědčena, že na tomto 
výsledku mají zásadní vliv BIO po-
pelnice, které jsme zavedli do našeho 
systému,“ vysvětlila Kateřina Šebes-
tová a doplnila, že zeleň se na složení 
komunálního odpadu v Ostravě podílí  
výrazně, a to 13,7 procenta.  (rs)
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Nejen pro aktivní cyklisty je vhodné sjednat si obecné pojištění odpovědnosti

Aby měla jízda dobrý konec
Jízda na kole je pro někoho plnohod-
notným sportem, pro jiného lehkou 
volnočasovou aktivitou. Kolo využí-

váme jako dopravní prostředek na 
krátké i delší vzdálenosti a mnohdy 
přitom nemyslíme na to, že ve chví-
li, kdy na kolo usedáme, se stáváme 
účastníky silničního provozu se vše-
mi povinnostmi z toho vyplývajícími.  
Důsledky pak mohou být dalekosáhlé.

Jen v roce 2017 bylo při dopravních 
nehodách usmrceno 44 cyklistů. Zra-

něno pak byly více než tři tisíce. Stačí 
málo, aby se z projížďky stala tragédie 
a z cyklisty oběť trestného činu.

Cyklista má nárok na náhradu ško-
dy na majetku i újmy na zdraví z po-
vinného ručení viníka. Pokud řidič 
z místa nehody ujede a nepodaří se 
jej vypátrat, je možné náhradu škody 
požadovat po České kanceláři pojisti-
telů, která má pro tyto případy zřízen 
speciální fond. Plnění z něj může cyk-
lista získat v případě, že mu byla způ-
sobena závažná újma na zdraví a záro-
veň věcná škoda přesahující hodnotu 
10 tisíc korun.

V prvé řadě je však třeba situaci řešit 
stejně jako jakoukoliv jinou dopravní 

nehodu: sepsat s řidičem protokol, 
při větší škodě přivolat policii. Vzít 
si kontakt na řidiče i případné svěd-
ky a místo nehody i veškeré škody na 
majetku co nejdříve nafotit nebo jinak 
zdokumentovat. Pak už celou věc mů-
žete řešit přímo s pojišťovnou, u které 
má viník sjednáno povinné ručení.

V případě, že by bylo jednání řidiče 
kvalifikováno jako trestný čin, je třeba, 
abyste své nároky co nejdříve nahlásili 
policii a aktivně se zajímali o průběh 
trestního řízení. Jen tak Vám v něm 
budou moci být Vaše nároky přiznány 
a škoda uhrazena.

Horší situace pro cyklistu nastává 
v případě, že dopravní nehodu sám 
zaviní. I k tomu stačí málo – chvilková 
nepozornost nebo třeba nedostatečná 
signalizace změny směru jízdy. Cykli-
sta však na rozdíl od řidiče motorové-
ho vozidla nemá povinné ručení, kvůli 
němuž by za něj vzniklou škodu uhra-
dila pojišťovna. 

Pokud jste si tak z vlastní iniciativy 
nesjednali obecné pojištění odpověd-
nosti, může Vám vzniknout povinnost 
z vlastní kapsy uhradit škodu na vo-
zidle, a to i v případě, že jste z neho-
dy sami vyšli se zraněním. Zavinění 
ze strany cyklisty přitom bývá časté, 
opatrnosti při jízdě na kole proto není 
nikdy dost.

� Advokátní�kancelář�Kausta�&�partneři

Správná výbava 
jízdního kola
městská policie

Pro bezpečný provoz na jízdním 
kole je nutná i jeho kvalitní a přede-
psaná výbava. Nejdříve však pravi-
dlo nejdůležitější – přestože povin-
nost použití ochranné přilby platí 
pouze pro cyklisty mladší 18 let, do-
poručujeme všem milovníkům 
tohoto sportu, aby riziko pádu či 
srážky nepodceňovali a ochrannou 
přilbou se vybavili.

Jízdní kolo musí být vyba-
veno: 
●  dvěma na sobě nezávislými účin-
nými brzdami,
●  volné konce trubky řídítek musí 
být spolehlivě zaslepeny,
 ●  zakončení ovládacích páček brzd 
a volné konce řídítek musí mít hra-
ny obaleny materiálem pohlcujícím 
energii, nebo musí mít hrany o po-
loměru zakřivení nejméně 3,2 mm,
●  matice nábojů kol, pokud ne-
jsou křídlové, rychloupínací nebo 
v kombinaci s krytkou konce nábo-
je, musí být uzavřené,
●  zadní odrazkou červené barvy, 
tato odrazka může být kombinová-
na se zadní červenou svítilnou nebo 
nahrazena odrazovými materiály 
obdobných vlastností,
●  přední odrazkou bílé barvy, tato 
odrazka může být nahrazena odra-
zovými materiály obdobných vlast-
ností,
●  odrazkami oranžové barvy na 
obou stranách šlapátek, tyto odraz-
ky mohou být nahrazeny světlo od-
rážejícími materiály umístěnými na 
obuvi nebo v jejich blízkosti,
●  na paprscích předního nebo zad-
ního kola nebo obou kol nejméně 
jednou boční odrazkou oranžové 
barvy na každé straně kola.

Za snížené viditelnosti 
musí být kolo vybaveno:
●  světlometem svítícím dopředu 
bílým světlem,
●  zadní svítilnou červené barvy.
� Městská�policie�Ostrava

Hlídáni zámky a ochranným 
značením syntetickou DNA
Není tajemstvím, že ke krádeži jízd-
ních kol dochází také v cyklistické 
sezoně při výletech a návštěvách pa-
mátek, při občerstvování se po nároč-
né jízdě. Všem výletníkům tak dopo-
ručujeme nenechávat svá jízdní kola 
volně postavená a bez dozoru. Když už 
musíte od kola odejít, vždy jej pečlivě 
uzamkněte do stojanu nebo k nějaké 
pevné konstrukci. 

Syntetická DNA pomůže
Kolo si také můžete označit tzv. syn-
tetickou DNA. Tato metoda spočívá 
v nanesení netoxické látky se speci-
fickým kódem. Značení není pouhým 
okem viditelné a objeví se teprve 
pod UV světlem. Všechny sady, který-
mi je značení prováděno, jsou zapsá-
ny v databázi městské policie a také 
v mezinárodní databázi REFIZ, což 
v případě krádeže kola usnadňuje jeho 
identifikaci a vrácení právoplatnému 
majiteli.

Značení jízdních kol a kompenzač-
ních pomůcek provádí Městská poli-
cie Ostrava již od roku 2013. Od roku 
2014 značí ostravští strážníci také 

kompenzační pomůcky (invalidní či 
elektrické vozíky, schodolezy apod.). 
Jen v loňském roce si jízdní kolo ne-
chalo takto označit a zaregistrovat cel-
kem 440 občanů. Handicapovaným 
občanům bylo označeno 37 ks kom-
penzačních pomůcek.

Bezplatně s podporou města
Značení jízdních kol a kompenzačních 
pomůcek budou ostravští strážníci 
provádět také v letošním roce.
 „Díky finanční podpoře statutárního 
města Ostrava si můžete přijít nechat 
bezplatně označit své kolo například 
8. května u Dakoty a v Komenského 
sadech,“ řekl náměstek primátora Mi-
chal Mariánek. 

Značení jízdních kol a kompenzač-
ních pomůcek syntetickou DNA se 
neprovádí za deště a při teplotách niž-
ších než 10 °C. 

A co mít pro instalaci ochrany kola 
s sebou? Při značení bicyklu musí mít 
zájemce minimálně 15 let, čisté jízdní 
kolo, občanský průkaz nebo jiný od-
povídající doklad totožnosti, doklad 
o nabytí jízdního kola.  (mar)

Mezi často opomíjenou bezpečnostní výbavu cyklistů patří i přilba.  Foto:�MMO

Jak se chovat na 
cyklostezkách
Teplé jarní počasí vybízí nejen k pro-
cházkám, ale naplno se již rozjela také 
cyklistická sezóna. Na co bychom při 
jízdě na kole neměli zapomínat? Vždy 
mějte na paměti, že je-li zřízen jízdní 
pruh nebo stezka pro cyklisty, jste po-
vinen jich užít.

Také jezdci na kolečkových bruslích 
a obdobném sportovním vybavení sdí-
lejí stezku s cyklisty. Chodci, pozor – 
cyklostezku nemůžete využívat. 

Stezka pro chodce a cyklisty je opro-
ti cyklostezce přístupná též chodcům. 
Cyklista nesmí ohrozit chodce a cho-
dec je zase povinen chovat se ohledu-
plně k cyklistům.

Stezky pro pěší a cyklisty mohou 
být odděleny pruhem. V tom případě 
je chodec povinen užít pouze vyznače-
ný  pruh pro chodce a cyklista pouze 
pruh pro cyklisty. Pruh pro cyklisty 
může chodec užít pouze při obcházení, 
vcházení a vycházení ze stezky. Pruh 
vyznačený pro chodce může cyklista 
užít pouze při objíždění, předjíždění, 
otáčení, odbočování a vjíždění na stez-
ku pro chodce. Navzájem se nesmějí 
ohrožovat. (mpo)

Strážníci sbírali jehly
Strážníci městské policie v uplynu-
lých dnech opět sbírali nebezpečné 
jehly z injekčních stříkaček v rámci 
celorepublikové akce s názvem Jehla 
17. dubna. Ty představují vážné zdra-
votní riziko. Při píchnutí hrozí naka-
žení žloutenkou nebo dokonce virem 
HIV. Celkem bylo v Ostravě v rámci 
akce Jehla sesbíráno 173 kusů stříka-
ček a jehel. Strážníci ale stříkačky sbí-
rají celoročně, jen v loňském roce jich 
posbírali přes tři tisícovky.  (r)
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Co se v projektu zaměřeném na zlepšení postavení rodin ve městě povedlo a co mají ještě před sebou?

Prorodinné aktivity v Ostravě dále pokračují
pomoc potřebným

Projekt Prevence ohrožení rodiny ve 
městě Ostrava se pomalu naplňuje, 
některé aktivity jsou u konce, jiné ješ-
tě čeká finalizace. 

Koncepce rodinné politiky
Za tvorbou koncepce rodinné politiky 
města stojí práce odborníků pracovní 
skupiny složené ze zástupců rodin, 
expertů z řad státních i nestátních 
organizací. Postupně tak vzniká uce-
lený materiál, který má za cíl rozvoj 
komplexního systému podpory rodin 
a jeho fungování na území města.

„Koncepce se tvoří s ohledem na 
konkrétní potřeby obyvatel Ostravy, 
kteří měli možnost v průběhu roku vy-
jádřit své názory a představy v rámci 
tzv. diskusních skupin. Každý podnět 
je pro nás důležitý a dál se s ním pra-
cuje,“ říká Michal Mariánek, náměs-
tek primátora pro sociální věci a zdra-
votnictví. 

V rámci připomínkového řízení 
byla koncepce představena i zástup-
cům jednotlivých městských obvodů. 
Aktuálně probíhá finalizace strategic-
kého dokumentu města, včetně nava-
zujícího Akčního plánu, jenž rozvede 
jednotlivé oblasti rodinné politiky do 
podoby konkrétních opatření.

Ženy na trhu práce
Do aktivity „Ženy na trhu práce“ se 
v rámci 4 běhů zapojilo celkem 37 žen. 
Některé z nich prošly pouze aktivizač-
ním kurzem, aby získaly dovednosti 
potřebné pro uplatnění se na trhu 
práce, jiné se rozhodly pokračovat dál, 
a to formou „práce na zkoušku“ na tré-
ninkových místech a stážích u vybra-
ných zaměstnavatelů. Během třímě-
síční spolupráce si obě strany mohly 

vyzkoušet, jestli si vzájemně „sedí“ 
a chtějí dál spolupracovat. „Jsem vel-
mi ráda, že jsem se do projektu zapoji-
la. Byla jsem delší dobu nezaměstnaná 
a nevěřila jsem si již tolik. V rámci stá-
že jsem dostala příležitost vyzkoušet 
si práci v oblasti práce s dětmi, kterou 
mám velmi ráda a mám k ní blízko,“ 
uvádí jedna z klientek, která momen-
tálně dochází na tréninkové místo do 
spolupracující školky.

Aktivitu cílenou na zlepšení pracov-
ního uplatnění žen v obtížné životní 
situaci se formou mentorovaných tré-
ninkových míst rozhodlo podpořit ně-
kolik organizací. Aktuálně 5 klientek 
ještě dochází do Domova pro seniory 
Kamenec, Městské nemocnice Ostra-
va nebo MŠ Zámostní. 

Idividuální poradenství
Vysoký zájem byl v rámci projektu 
zaznamenán i o nabídku individu-

ální poradenství, které za rok a půl 
fungování využilo zhruba 60 klientů. 
Největší zájem byl hlavně o právní a fi-
nanční poradenství, několik klientů se 
zajímalo i o poradenství nutriční tera-
peutky. Všechna poradenství fungují 
na individuálním principu, konkrétní 
termín je proto potřebné domluvit si 
s Kateřinou Kneifel (tel. 727 950 828), 
která schůzky zprostředkovává.

Socializačně-vzdělávací 
akce pro rodiny
Během března a dubna proběhly 
v horském hotelu Petr Bezruč v Male-
novicích první socializačně-vzděláva-
cí pobytové akce pro rodiny s dětmi. 
Většinou se jednalo o neúplné rodiny, 

a to proto, že mnohé z nich nema-
jí běžně možnost trávit společně čas 
podobným způsobem. Zatímco rodiče 
mohli v rámci pobytu využít vzděláva-
cí program zaměřený na rodičovské 
kompetence a poradenství, pro děti 
byl připravený animační program. 

Součástí byly i společné aktivity ro-
dič-dítě, přispívající k posílení rodin-
ných vazeb. Po celou dobu pobytu byl 
rodinám k dispozici také psycholog. 
Klienti hodnotili účast na pobytu ve-
lice pozitivně, a byli rádi, že s dětmi 
mohli změnit prostředí a dělat jiné ak-
tivity než doma. 

„Po dvaceti letech jsem poprvé na 
dovolené s rodinou, pobyt mi otevřel 
oči – uvědomil jsem si, že můžeme čas 
trávit i jinak, než jen domácími a pra-
covními povinnostmi. Děti byly nad-
šené, našly si kamarády a vůbec se jim 
nechtělo domů,“ sdělil jeden z rodičů. 

Pobyt hodnotily pozitivně i sociální 
pracovnice, kterým tato nová metoda 
pomohla rozvinout vztahy na nefor-
mální úrovni a upevnit tím vzájemnou 
důvěru. Smyslem aktivity je přispět 
k vyšší podpoře rodin sociálně vylou-
čených nebo tímto vyloučením ohro-
žených a snížit míru rizika ohrožení 
dětí v těchto rodinách. 

Celkem je pro klienty odd. sociálně 
právní ochrany dětí plánováno 6 po-
bytů, do kterých se zapojí 8 městských 
obvodů.

Projekt Prevence ohrožení rodiny 
ve městě Ostrava (CZ.03.2.60/0.0/0.
0/15_026/0003525) je spolufinanco-
ván prostředky Evropské unie a končí 
v září 2018.

Centrum pro rodinu a sociální péči slaví

Centrum pro rodinu a sociální péči 
vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v sou-
časné době nabízí aktivity i služby 
v rámci celého Moravskoslezského 
kraje. Za dvě desetiletí se organiza-
ce mnohonásobně rozrostla od ryze 
dobrovolnických aktivit, bez prostor 
a prostředků, až do dnešní podoby 
s více než 50 zaměstnanci a mnoha de-
sítkami nejrůznějších aktivit, progra-

mů a sociálních služeb. Letos 9. září 
proběhnou v Centru pro rodinu a so-
ciální péči z. s. oslavy 25 let jeho pů-
sobení. Uskuteční se v Ostravě-Vítko-
vicích, v areálu Lékařské fakulty OU, 
kde má Centrum pro rodinu a sociální 
péči z. s. své sídlo.

Kromě oslavy v podobě rodinného 
minifestivalu se k oslavám výročí za-
ložení CPR pojí také další kampa ně, 
například představení zaměstnanců 
CPR prostřednictvím sociální sítě 
facebook, kampaň na lavičkách DMS 
nebo oceníme firemní i individuální 
dárce „Hvězdným oceněním”. Dále 
bude možné zakoupit v našem e-sho-
pu nová trička, kloboučky a kšiltovky. 
V letošním roce se rovněž zúčastníme 
17 akcí pro veřejnost. 

Posláním Centra pro rodinu a soci-

ální péči z. s. je podporovat manžel-
ství, rodinu a mezilidské vztahy na zá-
kladě křesťanských hodnot. Podpora 
se uskutečňuje prostřednictvím Stře-
disek Rodina a Výzva.

Středisko Rodina nabízí především 
preventivní programy na podpo-
ru vztahů mezi manželi, mezi rodiči 
a dětmi, psychologické poradenství, 
rodinné mediace a konzultace, dopro-
vází pěstounské rodiny, organizuje 
přednášky pro žáky, studenty, veřej-
nost, konference pro pedagogy...

Středisko Výzva nabízí čtyři sociální 
služby pro děti a mladé lidi se zdravot-
ním postižením a jejich pečující rodi-
ny: Oasa – osobní asistence, Rodinný 
průvodce – odborné sociální poraden-
ství, Respit – odlehčovací služba pro 
pečující, Brána – integrační klub. (r)

Společné pobyty upevňují tolik potřebné vzájemné vztahy.  Foto:�archiv�MMO

Fotbalisté 
bez domova
Na třetím ročníku fotbalového 
turnaje Homeless Cup Morava se 
koncem dubna utkali lidé bez do-
mova. Akci v ostravském Trojhalí 
Karolina zahájili výkopem pořáda-
jící Armáda Spásy, Charita Ostrava, 
Trojhalí Karolina a Sananim. 

Ostravský fotbalový Homeless 
Cup Morava 2018 je součástí ná-
rodní kvalifikace pro Homeless 
World Cup 2018, prestižní celosvě-
tový projekt, jehož hlavním cílem 
je prostřednictvím fotbalu zvyšovat 
povědomí o problému bezdomo-
vectví a chudoby ve světě. Světový 
turnaj proběhne v listopadu v Me-
xico City.  (r)
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Pohlednice ze začátku 20. století zachycuje dnes již neexistující Rybnické ná-
městí (později náměstí Karla Marxe) a na něj navazující Rybnickou ulici. Ná-
městí získalo své jméno v roce 1893, bylo uváděno i německy jako Teichring, 
a to podle rybníků, které se v místě v minulosti nacházely. Podle Karla Marxe 
bylo námětí pojmenováno v době první republiky, konkrétně v roce 1922. Ko-
lem náměstí vedly koleje Ostravsko-frýdlantské dráhy, v sousedství byla měst-
ská jatka.  V místě jsou v současné době postaveny mosty Českobratrská a právě 
část stejnojmenné ulice kopíruje bývalou Rybnickou ulici. Dům s věží byl zbořen 
již v 30. letech právě kvůli stavbě mostu, který tvořil železniční nadjezd. Vlevo 
vzadu je vidět budova Českého akciového pivovaru. 

Hroby vojáků Rudé armády v roce 1945 na Stalinově náměstí (dnes Prokešo-
vo náměstí) před Novou radnicí. Pietní místo vzniklo v květnu 1945, přibližný  
prostor dnešního parčíku byl ohraničen dřevěným plotem. Některé hroby byly 
označené prostými kříži, u jiných vznikly pomníčky, hroby a jejich okolí krášlily 
stromky a keře. Na tomto prozatímním hřbitově pochovali také 24letého Milo-
še Sýkoru, kterého zastřelili Němci u mostu vedoucího přes Ostravici, o jehož 
odminování se údajně snažil. Prozatímní hřbitov byl zrušen v roce 1946. Přesně 
rok po osvobození Ostravy byl v Komenského sadech slavnostně odhalen pa-
mátník Rudé armády, kam byly uloženy urny s popelem 650 vojáků Rudé armá-
dy a občanů Ostravy, kteří padli při osvobozování města.  (rs)

proměny ostravy na historických fotografiích a pohlednicích 

T-Film nabídne 
padesát snímků
Ostravský festival ekologic-
kých filmů T-Film se uskuteční 
23. a 24. května v multifunkční 
aule Gong a nabídne 50 soutěžních 
snímků. Jedná se především o krát-
ké dokumenty týkající se ochrany 
přírody, přírodních a kulturních 
památek anebo trvale udržitelného 
rozvoje. Tématem letošního roční-
ku jsou záhady, které řeší lidstvo od 
pradávna. 

Díky spolupráci s National Ge-
ographic diváci zhlédnou tři uni-
kátní snímky. První je věnován 
bioložce Jane Goodallové, která se 
zabývá výzkumem primátů. Doku-
ment Ztracené poklady mayských 
hadích králů odhaluje tajemství 
starověké civilizace a nová řada 
úspěšného seriálu Génius předsta-
ví Antonia Banderase v roli malíře 
Pabla Picassa.  (rs)

Fandové motorismu uvidí v centru Ostravy a Zábřehu přehlídku autoveteránů 

Historické vozy vyjedou z náměstí
Jubilejní 20. ročník Veteran Rallye Os-
trava se uskuteční v sobotu 26. května. 
Zájemci si mohou desítky historických 

a u t o m o b i l ů 
prohlédnout 
na Masaryko-
vě náměstí od 

8.30 do 10 hodin, kdy je naplánován 
slavnostní start. Účastníci dojedou na 
náměstí Svatopluka Čecha, kde zapar-
kují a prohlédnou si Hasičské muze-
um. Po poledni budou pokračovat do 
Darkoviček, Vřesiny, Bělé, Hrabyně, 
Klimkovic. V 15.30 hodin přijedou 
na náměstí SNP do Zábřehu, kde se 
připojí ke Dni obvodu a oslavám 100 
let Československa. V Domě kultury 
Akord se v této době koná výstava fo-
tografií historických vozů.

Rallye historických automobilů 
a motocyklů pořádá Tatra Veteran 
Sport Club Ostrava.  (rs) Na trať rallye vyrazí historické automobily.  Ilustrační�snímek:�René�Stejskal

Restaurant Day míří do centra
Pro ty, kteří zvažují, zda si někdy v bu-
doucnu otevřít restauraci nebo cuk-
rárnu, nebo jen přemýšlejí, jak to vše 
funguje, je Restaurant Ostrava Day 
skvělou příležitostí. Na jednoduchý 
princip festivalu pop-up restaurací 
přišla skupina milovníků jídla ve Fin-
sku. Během 24 hodin se otevřou tisíce 
dočasných restaurací a stánků od New 
Yorku přes Tokio po Ostravu. A nápa-
dům se meze nekladou, naopak. Orga-

nizátoři ještě pár dní před uzavřením 
registrací hledají nadšené amatérské 
kuchtíky. Všechny ostatní však vyzý-
vají, ať tento svátek podpoří tak, že 
přijdou dobroty ochutnávat. Vše vy-
pukne v sobotu 19. května v centru 
Ostravy, kde budou na různých mís-
tech rozmístěny stánky s dobrotami. 
Samozřejmě nebude chybět tištěný 
průvodce s mapkou a označením jed-
notlivých stánků.  (rs)

Sdílko dá na Alšově náměstí prostor 
místním obchodníkům a značkám
Na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě 
se opět můžete seznámit s tím nejlep-
ším, co nabízejí porubští a regionální 
obchodníci. V prosklených modu-
lech se představí ve dnech od 10. do 
31. května desítky lokálních obchodní-
ků a značek. Vystřídají se zde prodejci, 
výrobci nebo designéři, kteří nabízejí 
zajímavé a nevšední služby či produk-
ty. Pořadatelé uvítají rovněž spolky 

nebo neziskové organizace. Každý vy-
stavující bude mít k dispozici po dobu 
jednoho až dvou dnů prosklený modul 
k představení své činnosti. 

Návštěvníci si navíc mohou pro-
hlédnout výstavu mapující proměny 
porubského veřejného prostoru a po 
celou dobu bude rovněž fungovat 
speciální „sdílková“ kavárna a dětský 
koutek.  (hob)
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Ostrava žije tanečním sportem

Ostrava se stala dějištěm prestižních 
tanečních soutěží a můžeme jej po-
važovat za centrum tanečního sportu. 
„Chci připomenout, že taneční sport 
organizovaný podle regulí světové ta-
neční federace WDSF byl v roce 1996 
uznán Mezinárodním olympijským 
výborem jako olympijský sport,“ uve-
dl organizátor tanečních soutěží a za-
kladatel Taneční ligy Václav Klečka. 
Taneční sport se již stal součástí ofi-
ciálního programu Olympiády dětí 
a mládeže.  

V Ostravě se již v roce 1990 konala 
prestižní mezinárodní soutěž Grand 
Prix a nejlepší tanečníci světa se sje-
li do našeho města i v následujících 
dvou letech. Soutěže se tehdy účast-
nilo 300 tanečních párů z třiceti zemí 
a premiérově se představily dva pro-
fesionální páry, které získaly celkem 
25 titulů mistrů světa. Václav Klečka 
jako prezident Taneční unie ČSFR 

a Českého tanečního svazu založil 
v roce 1991 Taneční ligu, letos se koná 
již její 27. ročník. V roce 1993 se v Os-
travě konal historicky první Světový 
pohár v latinskoamerických tancích 
a od roku 2000 se koná díky Františku 
Davídkovi a Vlastimilu Švrčkovi Czech 
Dance Open. Díky tomuto projektu se 
v Ostravě v letech 2000 až 2017 usku-
tečnilo již pětkrát mistrovství světa. 
Nejlepší světové páry z 90 zemí se sje-
dou do Ostravy i letos na Czech Dance 
Open 2018.

V Ostravě dlouhodobě úspěšně pů-
sobí pět tanečních klubů, ve městě 
se konají republikové šampionáty, 
Taneční liga i řada národních a regi-
onálních soutěží. Dlouholeté úspěchy 
tanečníků z Ostravy dokládá i to, že za 
posledních třicet let získal titul mistra 
republiky v latinskoamerických tan-
cích 24x pár z tanečního klubu z Ost-
ravy.  (rs)

Záběr z Czech Dance Open 2015.  Foto:�Jiří�Zerzoň
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Město zprovoznilo web věnovaný 100. výročí vzniku Československa a dalším „osmičkovým“ výročím

Oslavy narozenin republiky jako na dlani
Letošní výroční oslavy mají svůj do-
mov. Stal se jím nový web města Os-
travy http://ostrava100.cz, který při-

náší přehled 
připravova-
ných nebo již 
u s k u t e č n ě -

ných akcí k 100. výročí vzniku repub-
liky a dalším „osmičkovým“ výročím. 
Najít na něm lze také popis „osmičko-
vých“ historických milníků, vzpomín-
ky pamětníků či galerii fotografií uka-
zujících život ve městě, jak ho zachytili 
v minulém století fotografové. Hezké 
čtení pro ty, kteří si chtějí připome-
nout historické okamžiky, stejně jako 
pro ty, kteří se rádi ohlédnou za svými 
mladými roky. Vše přehledně seřaze-
no, aby se na stránkách cítili komfort-
ně i méně zdatní surfaři.

Jedním z nosných témat stránky je 

výzva k účasti na projektu Století ob-
jektivem Ostravanů. Pokud máte něja-
ké staré fotky, které přibližují rodinný 
či společenský život v minulém století, 
oslavy, slavnosti, ruch ve městě, oku-
paci, průběh „osmičkových“ let 1918, 
1938, 1948 a třeba i 1989, doručte je 
k oskenování do Archivu města Ostra-
vy, kterékoliv pobočky Knihovny měs-
ta Ostravy, Ostravského muzea nebo 
Klubu Pant. 

V elektronické podobě je můžete 
zaslat na adresu fotoalbum@ostra-
va100.cz. Vítán je krátký popis a ale-
spoň přibližné datum vzniku fotogra-
fie. Po oskenování vám budou snímky 
vráceny. Shromážděné obrazové ma-
teriály poslouží mj. k přípravě výstavy, 
webové prezentace a reprezentativní 
obrazové publikace přibližující Ostra-
vu ve 20. století.  (bk)

Členové Okresního národního výboru v  Moravské Ostravě, který vznikl hned 
druhý den po vyhlášení samostatnosti Československa a jehož úkolem bylo pře-
vzetí moci ve městě do českých rukou. Třetí zleva v první řadě předseda výboru 
Jan Prokeš za sociální demokracii, vpravo vedle něj Karel Fajfrlík za stranu stá-
toprávně demokratickou.  Foto:�AMO

Piazetta dostane novou tvář
Jeden z frekventovaných vstupů do 
historického centra Ostravy s podcho-
dem mezi Komerční bankou a Palácem 
Prosperita poblíž tramvajové zastávky 
Elektra dostává novou tvář. Rekon-
strukce začala 16. dubna. Součástí 
úprav je položení nové žulové dlaž-
by, veřejné osvětlení, výsadba stromů 
a doplnění městského mobiliáře. 

„Praktickými kroky dokazujeme, že 
nám záleží na kvalitě veřejného pro-

storu v Ostravě. Tento prostor bez-
prostředně navazuje na Nádražní ulici 
a po její rekonstrukci o to více vystou-
pily jeho nedostatky,“ vysvětlil důvody 
renovace primátor  Tomáš Macura. 

Podle architekta Ondřeje Vysloužila 
bylo záměrem vytvořit z místa zajíma-
vý prostor k setkávání. Dojde k odstra-
nění kolizních prvků pro chodce a vo-
zíčkáře. Rekonstrukce prostoru potrvá 
do července.  (hob)

V obvodech se bude slavit
Poslední květnová neděle bude ve 
Slezské Ostravě ve znamení zábavy. 
Od půl desáté se na Slezskoostrav-
ském hradě koná tradiční Den Slezské. 
Hlavními lákadly budou vystoupení 
Adama Mišíka, Kamila Střihavky, Voj-
těcha Kotka a Zdeňka Izera. Chybět 
nebude ani atraktivní soutěž ve vaření 
bigosu. Pro děti je připraven celoden-
ní program včetně hrátek s dinosaury.

O den dříve začnou u vodního areálu 
v Zábřehu dvoudenní Slavnosti Jihu. 
Tady bude hlavním tahákem sobotní 
vystoupení Olympiku a Báry Basiko-
vé, nedělní koncert Mňágy a Žďorp, 
program Zdeňka Izera či písničky sku-
piny Lucie v podání revivalové skupi-
ny. Program doplní stánkový prodej, 
sportovní hry a také rallye veteránů. 
 (r)

Vizualizace piazzetty před Komerční bankou. 
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Přednáška o Vítkovicích
Věděli jste, že se ve Vítkovicích na počátku 20. sto-
letí uvažovalo o stavbě nového římskokatolického 
kostela? Proč kostel sv. Pavla místním obyvatelům 
nestačil a jaké byly důvody pro stavbu kostela nové-
ho? Na tyto a další otázky odpoví církevní historik 
a pedagog Pavel Březinský 23. května od 16.30 ve 
vítkovické pobočce Knihovny města Ostravy v ulici 
Kutuzovova. Vstup je zdarma.  (hob)

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla: 
17. 5. (19) Úča musí pryč!; 31. 5. (19) S barvou ven! 
(Kondomedie). Zábava: 9. 5. (19) Zdeněk Izer: Na 
plný coole; 11. 5. (19) Jakub Kroulík: Moc a síla 
hypnózy; 23. 5. (19) Šmoldasův drzý jazzyk. Pro 
děti: 10. 5. (18) Kočky na Broadwayi; 13. 5. (16) 
O statečném kováři Mikešovi; 27. 5. (16) O křiš-
ťálovém srdci. Cestopis: 17. 5. (19) V pohorách 
po horách. Koncert: 21. 5. (19) Jiří Suchý a Jit-
ka Molavcová, host Michal Malátný z Chinaski; 
24. 5. (19) 100 let republiky, Bedřich Smetana – 
Má vlast.
DŮM KULTURY AKORD: 11. 5. (19) Hecoviny 
– soubor Nahodile; 15. 5. (18) Dobrodružná Ma-
lajsie; 16. 5. (19) Bláznivý Petříček; 17. 5. (19) Ma-
nutan Tour; 18. 5. (19) Martin Jarošek: Pivařky.
cz aneb Muži, pivo a zpěv – Zběsilá pípa; 24. 5. 
(19) Caveman; 29. 5. (19) Z Ostravy kolem světa 
s 25 dny dovolené; 31. 5. (19) Randění po třicítce.
DIVADLO LOUTEK. 10. 5. (19) Teror – Host 
NDM; 13. 5. (10) Malá Mína zmlsaná; 13. 5. 
(15) O blýskavém prasátku; 17. 5. (19) Řeči léčí 
– Host NDM; 20. 5. (10) Broučci; 20. 5. (15) 
O hubaté Doře; 27. 5. (10) Kocourek Modroočko; 
27. 5. (10) Vyrob si svou loutku; 28. 5. (19) Te-
ror – Host NDM; 3. 6. (10) Perníková chaloupka; 
4. 6. (18.30) Oskar a růžová paní. 
VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA. (výběr): 12. 5. 
(7 – 12) Bleší trhy; 13. 5. (8-12) Avízo bazar; 20. 5.  
(8 – 12) Fauna trhy.
HRADNÍ SLAVNOSTI. Slezskoostravský hrad 
oslaví 14 let od svého otevření Hradními slav-
nostmi 12. a 13. května. Letos na téma Hejtman 
Jan Čapek ze Sán… aneb… Kde jsou boží bojovní-
ci. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program. 
Představí se různorodé umělecké a kulturní žán-
ry, hejtman Jan Čapek se Sán, historická muzi-
ka a tance, polní husitské ležení, malá bitva pol-
ních vojsk, kejklíři a komedianti, rytířské tábory 
a zobrazení živé historie. Děti se mohou těšit na 
soutěže nebo na představení s koňmi. Otevírací 
doba hradu: 13. 5. (10 – 20 hod.), 14. 5. (10 až 
18 hod.). Vstupné: Dospělí 80 Kč, děti od 3 let, 
studenti, ZTP, důchodci 40 Kč.
MAJÁLES OSTRAVA 2018. V Dolní oblasti 
Vítkovic se v pátek 18. května od 14 hodin koná 
největší studentská akce v Moravskoslezském 
kraji, která oslavuje příchod jara a krásy student-
ských let. Účastníci se mohou na 5 scénách těšit 
např. na Tomáše Kluse, Mirai, N.O.H.A., Ptakus-
tik, Vypsanou fiXu a další. Majálesový průvod 
začne ve 12 hodin v Husově sadu, tématem letoš-
ního průvodu budou pohádky.
ČESKO-NĚMECKÉ DNY. Festival Česko-ně-
mecké kulturní dny se letos koná do 31. května. 
Festival nabízí prostor k setkávání jak s němec-
kou kulturou, tak pro lidi mezi sebou. V pátek 
18.  května se koná cesta Po stopách velikánů 
a povede do nejvýznamnějších míst Duryňska, po 
kterých se pohybovali takoví velikáni jako Goe-
the, Schiller, Luther, Nietsche a další. Kulturní 
dny nabídnou i promítání německojazyčných 
filmů. Na své si přijdou jak fanoušci dokumen-
tárního filmu, tak přátelé novějších německých 
a rakouských filmů. Na slavnostní zakončení 
festivalu ve čtvrtek 31. května dorazí i německý 
spisovatel Martin Becker a představí svou novou 
knihu Marschmusik. Přijede také překladatelka 
Martina Lisa, která připravuje vydání básní ost-
ravského básníka Petra Hrušky v němčině. 

co, kdy, kde ve městě

Květnové koncerty Janáčkovy filharmonie
Pod taktovkou šéfdirigenta Heika Mathiase Förste-
ra uvede Janáčkova filharmonie Ostrava 10. května 
Koncert pro klarinet a orchestr A dur K 622 W. A. 
Mozarta a Symfonii č. 7 e moll Gustava Mahlera.

Benda Quartet se představí 14. května od 19 hodin 
s pestrým výběrem klasického kvartetního reperto-
áru. Ostravský kvartet zahraje Igora Stravinského 
Tři kusy pro smyčcové kvarteto, Partitu pro dvoje 
housle, violu a violoncello Eduarda Dřízgy, Dmit-
rije Šostakoviče Smyčcový kvartet č. 7 fis moll op. 
108 a Dvořákův Smyčcový kvartet č. 10 Es dur op. 
51 „Slovanský“. 

Polovecké tance s mladými talenty z cyklu Jeu-
nesses musicales uvedou 17. května od 18 hodin. Na 
programu budou Borodinovy Polovecké tance z ope-
ry Kníže Igor, Ferenc Liszt a Koncert pro klavír a or-
chestr č. 2 A dur nebo Koncert pro kontrabas a or-
chestr č. 1 fis moll Giovanniho Bottesiniho.  (hob) Benda Quartet zahrají 14. května.� Foto:�archiv�JFO

V kostelech zavládne 
tajuplná atmosféra
V pátek 25. května zůstanou dveře ostravských 
kostelů otevřeny do dlouhých nočních hodin. 
Celostátní akce Noc kostelů se bude konat již de-
sátým rokem. V ostravsko-opavské diecézi se do 
ní přihlásilo 137 účastníků, v samotném okrese 
Ostrava-město pak 26 kostelů, které nabídnou 
návštěvníkům bohatý program. 

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného se-
tkání s křesťanstvím a jeho architekturou. Kul-
turní pozadí programu Noci kostelů, zpřístup-
nění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci 
dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost. Bě-
hem akce jsou otevřené kostely a nabízené pro-
gramy pro všechny návštěvníky zdarma.

 V České republice se do Noci kostelů každo-
ročně zapojuje na 1400 kostelů a modliteben, 
které kromě otevřených dveří nabízejí více než 
šest tisícovek bohatých a zajímavých doprovod-
ných programů. Zájem bývá pravidelně velmi vy-
soký a každoročně se pohybuje kolem 450 tisíc 
návštěvnických vstupů. Podrobnosti o programu 
v jednotlivých kostelech můžete najít na webo-
vých stránkách www.nockostelu.cz.  (hob)

Stylové černobílé vzpomínky na industriální minulost ozdobily Arénu

Výstava Ostravský fotograf
Výstava v předsálí Komorní scény Aréna vzpomene 
na fotografa Františka Řezníčka, který tragicky za-
hynul v roce 2007 na Hukvaldech. Specializoval se 
na reklamní, technickou a průmyslovou fotografii 
a spolupracoval s četnými ostravskými a regionál-
ními periodiky. 

Jedním z hlavních Řezníčkových témat byla Ost-
rava a příběhy sedmdesátých a osmdesátých let mi-
nulého století tohoto průmyslového města. Roman 
Polášek s Martinem Popelářem se pro tuto výstavu 
inspirovali právě zmíněným obdobím. Výraznou 
součástí jeho tvorby byla taktéž divadelní fotografie, 
od poloviny 80. let úzce spolupracoval s Divadlem 
loutek a od 90. let s Komorní scénou Aréna. Úspěšně 
dokumentoval všechny ročníky mezinárodního fes-
tivalu Folklor bez hranic a každoročně své folklorní 
fotografie prezentoval ve foyer Nové radnice v Ost-
ravě. Výstava potrvá do října letošního roku.  (red)

Jarní Hudební výlety
Svatováclavský hudební festival oslaví 100. výročí 
vzniku Československé republiky stovkou koncer-

tů. V celoročním pro-
jektu Hudební výlety 
u příležitosti 110. výro-

čí ZUŠ E. Marhuly se 13. května od 17 hodin koná 
mimořádný koncert v kostele Panny Marie Králov-
ny v Mariánských Horách. Moravská filharmonie 
Olomouc pod taktovkou Paola Gatta společně s do-
provodnou kapelou ZUŠ, hlavním sborem Ostrav-
ského dětského sboru a sborem partnerské školy ve 
Varšavě vystoupí s programem „Vivaldi, Nohavica, 
Jenkins“. Vstupenky je možné zakoupit on-line na 
www.shf.cz nebo v místě konání koncertu 30 minut 
před zahájením.  (red)

Fotografie F. Řezníčka v Aréně.  Foto:�Hana�Oborilová
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BOBBY MCFERRIN. Desetinásobný držitel 
Grammy, autor patnácti alb prodaných v 20 mi-
lionech kopiích smazává rozdíl mezi pop music 
a uměním. Hudební hvězda, která už několik de-
setiletí boří všechna hudební pravidla, vystoupí 
10. května od 20 hodin v Multifunkční aule Gong. 
OSTRAVSKÝ KOMPOT. Festival Ostravský 
kompot nabídne v neděli 20. května v Trojhalí 
ostravské kapely, ostravské divadlo, jídlo a pití 
v podání místních restaurací, bister a kaváren.  
Zatímco na jiné festivaly přijíždějí umělci a pro-
dejci odjinud, zde se o vše postarají Ostravané. 
Festival bude oslavou Ostravy a v jeho hudební 
části se návštěvníci mohou těšit na kapely Fiha, 
Family Gospel Ostrava, Marow a další. Kořením 
kompotu bude kapela Tatabojs.
ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA. 9. 5. (18) 
Olga Walló – Pravda, propaganda a poezie v po-
stavě Richarda III.; 10. 5. (18) Míla Preslová – 
vernisáž; 11. 5. (18) Bylinková zahrádka po vzoru 
klášterních zahrad; 14. 5. (18) Tomáš Císařovský 
– Havel a poustevníci; 17. 5. (18) Architekt Ma-
rek Štěpán – sakrální architektura a kostel sv. 
Ducha v Ostravě; 19. 5. (13 – 23) První ostravský 
sluchátkový festival; 22. 5. (18) Čtenářský klub 
o knize Varlama Šalamova: Kolymské povídky; 
27. 5. (10) Ostravský výlet do Muglinova, sraz 
u věznice v Heřmanicích; 31. 5. (19) François 
Carrier, Michel Lambert, Rafał Mazur – koncert.
DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH.  Dny umění ne-
vidomých se od roku 2009 konají také v Ostravě 
v prostorách Knihovny města Ostravy. Prezentuje 
umělecké aktivity a úspěch zrakově postižených 
umělců i kolektivů. Součástí festivalu je i hmato-
vá a zvuková dílna. Festival potrvá do 31. května, 
kdy jej ukončí koncert barokní hudby. Program 
naleznete na www.kmo.cz.  
BESEDY V KNIHCENTRU. Jiří Werich Petrášek 
zavzpomíná 16. května (16) na otce Jana We-
richa, na setkávání se zajímavými lidmi a dojde 
i na historky z natáčení či divadelních prken. Jak 
si zachovat krásu a pružnost i do pozdního věku 
poradí vizážistka televizních a popových hvězd 
Alena Klenot 17. května (16). Mexikem vás prove-
de 22. května (16) rozhlasová novinářka a cesto-
vatelka Pavla Jazairiová. Svou knihu vzpomínek 
představí 23. května (16) jedna z prvních českých 
režisérek Lída Engelová. Markéta Harasimová 
čte 29. května (10) dětem Z deníku kočičky 
Ťapičky. Marek Hilšer se 30. května (16) ohlédne 
za prezidentskými volbami. 
GALERIE ORCHARD. Obrazy s tematikou 
lidové kultury, národních krojů a zvyků vystavu-
je do 27. května v Galerii Orchard na Fifejdách 
malíř Cyril Uhnak. Václav Vaculovič během 
měsíce června představí v Ostravě své velko-
formátové obrazy s duchovní a biblickou temati-
kou pod názvem Černí ptáci. Autor hledá ve svých 
dílech smysl lidské existence, ukazuje různé cesty 
a způsoby individuálních zážitků. 
GALERIE MAGNA. V Galerii Magna v Bieblově 
ulici jsou do 27. května ke zhlédnutí multimediál-
ní sochy a kresby Jakuba Nepraše, který pomocí 
digitálních technologií odkazuje k základním 
pravdám o koloběhu života, smrti a vesmíru. 
Následují malby Stanislava Diviše – bývalého 
člena skupiny Tvrdohlaví a autora s výrazným 
barevný rukopisem, jenž se proslavil především 
cyklem abstraktních obrazů inspirovaných spar-
takiádou. Výstava potrvá do 1. července. (hob) 

co, kdy, kde ve městěIvan Ženatý se členy Hudby Hradní stráže zahrají Janáčkovu Sinfoniettu

Přípravy na festival vrcholí
Dvaatřicet festivalových dní, osm měst a  dvaatřicet 
koncertů – toť nabídka letošního ročníku, ve kte-
rém zazáří osobnosti jako houslista Julian Rachlin, 
dirigent Krzysztof Penderecki, pěvec Adam Pla-
chetka, klavírista Ivo Kahánek či orchestr Camera-
ta Salzburg. Festival po dobu 6 týdnů uvede vedle 
velkých symfonických koncertů i ty komorní. Nabíd-
ne jazz, balet nebo představení pro rodiny s dětmi 
a edukativní programy. Na zahajovacím koncertu 
na počest 100. výročí vzniku Československa zazní 
21. května v Domě kultury města Ostravy Janáčkova 
Sinfonietta. Dále zazní Fantazie pro housle a orches-

tr g moll op. 24 Josefa Suka a V Tatrách, symfonická 
báseň op. 26 Vítězslava Nováka. Jedním z vrcholů 
festivalu bude Symfonický koncert – světová klavír-
ní legenda Kun-Woo Paik přednese sólový part Ra-
chmaninova Koncertu pro klavír a orchestr.   

„Ostrava vytváří festivalu zázemí, stává se festiva-
lovým centrem a je zároveň největším a nejvýzna-
mnějším partnerem festivalu. Letos jsme navýšili 
dotace pro festival, který tak skvěle reprezentuje 
naše město,“ řekl primátor Tomáš Macura. 

Součástí festivalu je výstava Antonína Gavlase 
Partitury světla v galerii Gaudeamus v DKMO.   (red)

Jubilejní továrna na sny 
Dream Factory Ostrava letos přinese přehlídku toho 
nejlepšího, co bylo na divadelních prknech v posled-
ním roce uvedeno, site-specific projekt Hotel Bez-
ruč?!, jenž vznikl exkluzivně pro festival, i několik 
koncertů a debat. Jubilejní 10. ročník se koná od 29. 
května do 4. června v ostravských divadlech a indu-
striálních prostorech, které jsou s festivalem neod-
myslitelně spjaty. Hrát se bude i v budově bývalého 
hotelu Palace a festival zakončí představení v cirku-
sovém šapitó na Masarykově náměstí. V rámci fes-
tivalu se v Ostravě představí herci David Prachař, 
Zuzana Stivínová, Zuzana Kronerová a další. Více na 
stránkách www.dfov.cz.  (red)

Fotografie, plastiky i odkázaná sbírka herce
Galerie výtvarného umění v Ostravě představu-
je v jedné expozici tvorbu fotografa Ivana Pinkavy 
a sochaře Eliáše Dolejšího. Diváci tak vnímají foto-
grafie a objekty jako jednolitý projekt. 

Druhý přízemní sál je věnován obrazům, kresbám, 
grafikám a plastikám, které galerii odkázal opavský 
herec Emanuel Křenek, zároveň také fotograf a sbě-
ratel, jenž odešel a věčnost v roce 2016. Kolekce 
potěší milovníky výtvarného umění 2. poloviny 20. 
století, kteří mezi vystavenými autory najdou jména 
jako Jan Bauch, Josef Liesler, František Hudeček, 
Josef Istler, František Gross, Jaroslava Pešicová, 
František Štorek, Olbram Zoubek a další. Obě výsta-
vy trvají do 10. června.  (rs)

Ostrava za první republiky
V meziválečném období rostly v Ostravě obchodní 
domy jako houby po dešti. Během poměrně krátké 
doby zde zřídily své filiálky Brouk a Babka (1929), 
Adler a syn – ASO (1929) a Baťa (1931). Své pod-
nikání zde provozovaly ale i ostravští obchodníci, 
jako byl Mořic Bachner, který nechal vystavit mo-
derní pětiposchoďový obchodní dům na rohu ulic 
Zámecké a Puchmajerovy. Opominout nelze dnes již 
neexistující novostavbu obchodního domu Rix nebo 
dnes tolik diskutovanou budovu obchodního domu 
Ostravica Textilia. Obchodní domy za první republi-
ky přiblíží přednáška Gabriely Pelikánové ve středu 
30. května od 16.30 v GVUO.  (red)

Camerata Salzburg v plném nasazení vystoupí na festivalu Leoše Janáčka.

Emanuel Křenek odkázal galerii také triptych Jaro-
slavy Pešicové.  Foto:�René�Stejskal
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Ve Lhotce budou honit krále
Lidová slavnost Honění krále 2018 se 
uskuteční v sobotu 19. května v ost-
ravském městském obvodu Lhotka. 
Podle záznamů v obecní kronice půjde 
o 47. ročník, šestadvacátý v pořadí po 
obnovení tradice v roce 1993. Jeho po-
řadatelem je statutární město Ostra-
va, Úřad městského obvodu Lhotka ve 
spolupráci s jízdním oddílem Městské 
policie Ostrava.

Slavnost se ve Lhotce koná podle 
prastaré legendy. V době třicetileté 
války prý byl švédský král zahnán do 
slepého ramene Odry, kde ho místní 
mládenci chytili. Sobotní program za-
hájí ve 14. 30 hod. slavnostní krojovaný 

průvod za účasti dětského folklorního 
souboru Hlubinka, mažoretek Kro-
kodýl Ostrava a skupiny historického 
šermu Keltik. Vyjdou od mateřské 
školy v ulici Kalinová s doprovodem 
dechovky Jana Dluhoše ml. Všichni 
účastníci zamíří na louku za sportovní 
halou, kde se uskuteční samotné „ho-
nění krále“ na koních. Lidová slavnost 
Honění krále 2018 vyvrcholí lidovou 
veselicí s tancem za doprovodu kapely 
Vize Iva Mocha a večerní show kapely 
Zed Band. Moderuje herec Národního 
divadla moravskoslezského Vladimír 
Polák. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let 
a držitelé průkazu ZTP zdarma.  (ph)

Magistrátní tým uklízel město 
životní prostředí

Do akce Ukliďme Česko se zapojil 
7. dubna také 38členný tým pod ve-
dením primátora Tomáše Macury 
a náměstkyně primátora Kateřiny 
Šebestové.  Skupinu tvořili kromě 
pracovníků magistrátu i dobrovolníci 
z řad veřejnosti, Ostravské univerzi-
ty a centrálního ostravského obvodu. 
S rodiči uklízely i děti. 

Dobrovolníci zbavovali odpadků 
oblast za areálem Miniuni v místě, kde 
mají vyrůst nové budovy Ostravské 
univerzity. Během dopoledne sesbírali 
1490 kilogramů odpadků. Velkou část 
odpadu tvořily pet lahve, papírové 
obaly od potravin, sklo, pneumatiky. 
Našly se i věci, které tvořily vybavení 
domácností – rozbité počítače, televi-
zory, vysavač, lednice, nechyběly ani 
boty, oblečení, hračky, knihy, časopisy 
a další předměty, které do přírody ne-
patří.  (rs) Sesbírané odpadky rychle zaplnily přistavený kontejner.  Foto:�René�Stejskal

Děti zatančí 
na festivalu
Moravský dětský folklorní soubor Ho-
lúbek z Ostravy pořádá od 31. května 
do 2. června třetí ročník dětského me-
zinárodního festivalu Děti a Tradice. 
Pozval soubory z Litvy, Slovenska 
a samozřejmě z České republiky. Sou-
bory vystoupí v pátek 1. června v Do-
mově důchodců Čujkovova a od 14 ho-
din předvedou své umění na Dni dětí 
u kina Luna a od 16 hodin na násled-
ném dětském dni u SVČ V Zálomu. 
Festival vyvrcholí 2. června v 17 hodin 
galakoncertem v Divadle loutek Ostra-
va. Po koncertu je naplánováno pose-
zení v kulturním centru Cooltour.  (rs)

aktuality ze zoo
Nové hřiště pro děti 
V ostravské zoologické zahradě byl 
vybudován nový herní koutek pro 
děti. Stavba vznikla pro zpestření 
prohlídky hlavně pro děti a i proto, 
že v Ostravě tato nejen dětmi vy-
hledávaná atrakce zatím chyběla. 
Stavba se skládá z lanového cen-
tra, menší lanové cesty, několika 
domečků, houpaček a pružinových 
houpadel. Nachází se v blízkosti ex-
pozice s domácími zvířaty.
Půltunové slůně
Mladý sameček slona indického, 
který se v ostravské zoologické za-
hradě narodil loni v červenci, váží 
téměř půl tuny. Chtělo by se říci, že 
roste jako z vody. Zásluhu na jeho 
váze i celkovém zdravotním stavu 
má však hlavně mateřské mléko, 
které tvoří nadále významnou slož-
kou jeho jídelníčku.  
Staré dalekohledy
Máte-li doma na půdě nebo ve skří-
ni starý, ale stále ještě funkční da-
lekohled, přineste jej do zoologické 
zahrady na záchranu zpěvných ptá-
ků v jihovýchodní Asii. Dalekohledy 
získají indonéské děti, které se za-
pojí do speciálních výukových pro-
gramů na rozvíjení zájmu o životní 
prostředí a jeho ochranu.
Narození vzácného mláděte
Po osmileté pauze se narodilo mlá-
dě velmi vzácného lemura Sclate-
rova, které patří k nejohroženějším 
primátům světa. Je vzácný nejen ve 
volné přírodě, ale i v zoologických 
zahradách. Každé narozené mládě 
je tak velkou nadějí na záchranu 
modrookého primáta před úplným 
vyhubením.  (hob)

Výstava ukazuje, jak se měnilo životní prostředí v Ostravě 
Náměstkyně primátora pro životní 
prostředí Kateřina Šebestová a An-
tonín Barcuch z Archivu města Ost-
ravy zahájili 27. dubna ve vestibulu 
ostravské radnice výstavu nazvanou 
Dlouhá cesta k zelené Ostravě, kterou 
připravil ostravský archiv. Na deseti 

panelech mapuje proměny životního 
prostředí v Ostravě v minulosti až po 
současnost. Jednotlivé panely jsou 
věnovány zeleni ve městě, kvalitě vod, 
ovzduší, nakládání s odpady, čistotě 
veřejných prostranství, specifickému 
fenoménu hald a poddolování, vlivu 

městské dopravy na životní prostředí 
a činnosti okrašlovacích spolků a spo-
lečenských organizací v této oblasti. 
Málokdo si dnes dokáže představit, 
že centrem města protékaly Mlýn-
ská a Valchařská strouha, do kterých 
vytékal odpad z domácností, a které 
silně zapáchaly. Byly zasypány až ve 
30. letech minulého století, kdy město 
začalo budovat kanalizaci. I po vzniku 
kanalizace voda v řece Ostravici připo-
mínala inkoust a patřila k nejšpinavěj-
ším řekám světa. Na Ostravu padal po-
pílek z průmyslových podniků, životní 
prostředí zhoršovaly i haldy, z nichž se 
prášilo a které navíc i prohořívaly.

„Ještě v roce 1980 bylo v Ostravě vy-
puštěno do vzduchu 65 000 tun prachu 
a škodlivých emisí. V současné době to 
je 900 tun. Skok v kvalitě ovzduší je 
neskutečný. Zlepšování životního pro-
středí patří také k hlavním prioritám 

města. Ekologizujeme MHD, v Ostravě 
již brzy nebudou jezdit žádné dieselo-
vé autobusy. Tlačíme na vládu ohledně 
likvidace starých ekologických zátěží. 
Těší mne, kolik občanů si v rámci kot-
líkových dotací vyměnilo staré kotle 
za nové. Samozřejmě je ale pořád co 
zlepšovat, takže pracujeme na nových 
projektech – v přípravě je například 
další výsadba zeleně a revitalizace ně-
kolika parků a zelených ploch,“ uvedla 
náměstkyně Kateřina Šebestová. Podle 
ní ale každý může začít u sebe nějakou 
drobností. Stačí jednou za čas nechat 
auto doma a jet do práce MHD nebo 
na kole. „Vypsali jsme také dotační 
programy, v nichž si mohou občané 
zažádat o finance na projekty ve svém 
okolí, které zlepšují veřejný prostor a 
životní prostředí,“ připomenula Kate-
řina Šebestová. Výstava potrvá do 31. 
května.  (rs)Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová u výstavního panelu.  Foto:�Lukáš�Kaboň
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z archivu města
Město Ostrava má na svém území 
celou řadu sadů a parků založených 
v 2. polovině 19. a v průběhu 20. stole-
tí. Staly se oblíbeným místem relaxace 
obyvatel, kteří zde trávili volné chvíle 
procházkami po upravených cestič-
kách, kolem fontán, posezením na 
lavičkách a v altáncích, nebo si přišli 
zasportovat. Pořádaly se zde také kon-
certy a divadelní představení. 

Některé ze sadů a parků byly zaklá-
dány v místech likvidovaných hřbito-
vů, jež se díky rostoucí okolní zástavbě 
ocitly v hustě obydlených oblastech 
a přestaly vyhovovat tehdejším hy-
gienickým předpisům. K nejstarším 
z nich patří park císaře Josefa II. (dnes 
Husův sad) v Moravské Ostravě, který 
vznikl na místě moravskoostravské-
ho hřbitova zrušeného v 90. letech 
19. století. Prostor byl následně upra-
ven do parkové podoby a v roce 1898 
zde byla postavena kaple sv. Alžběty 
na památku manželky císaře Františ-
ka Josefa I., která ve stejný rok pod-
lehla atentátu v Ženevě. 

Namísto zrušených hřbitovů
V Zábřehu schválil obecní výbor v roce 
1908 založení jubilejního (dnes Miča-
nova) sadu na místě zrušeného hřbito-
va v blízkosti kostela Navštívení Panny 
Marie. Odkup pozemků od olomoucké 
kapituly vázl, a došlo k němu až v roce 
1911. V roce 1923 byly do sadu umís-
těny lavičky a o pět let později, na po-
čest desetiletého trvání republiky, byl 
přivezen bludný balvan o váze tři tuny. 
Také v Přívoze najdeme v místech bý-
valého hřbitova u Křišťanovy ulice tzv. 
Michalíkův sad založený ve 20. letech 
20. století.

O zřízení Smetanova sadu v Mari-
ánských Horách rozhodla správní ko-

mise v roce 1919. Projekt a realizace 
byly zadány zahradnímu architektu 
Františku Škrobánkovi z Mariánských 
Hor. Sad byl osázen 78 javory, 8 to-
poly, 5 kaštany, šeříky a dalšími keři. 
Počítalo se také s besídkou, lavičkami, 
děts kým hřištěm a oplocením. Pomník 
Bedřicha Smetany byl odhalen 10. říj-
na 1924. V roce 1961 byl sad rozšířen 
o brouzdaliště, fontánky, koloběžkové 
dráhy a pískoviště. Zbytek kdysi krás-
ného sadu o původní rozloze 1,5 hek-
taru se dnes nachází mezi ulicemi 
Václavskou, Karasovou, Boleslavovou 
a Karla Tomana. 

Park Františka Josefa
Na místě nejstaršího vítkovického 
obecního hřbitova byl v roce 1905 za-
ložen park Františka Josefa I. (později 
Masarykův) o velikosti 68 arů. Stával 

v něm altánek s dřevěným granátem 
jako upomínka na 1. světovou válku. 
V roce 1936 byla v altánu instalována 
busta španělského anarchisty Franci-
sca Ferrera y Guardii. Pravděpodob-
ně nejznámější vítkovický sad vznikl 
v roce 1922 také v místech bývalého 
hřbitova na ploše 4,63 hektaru. Tehdy 
se jmenoval Marxův, dnes nese jméno 
novinářky a prozaičky Jožky Jabůr-
kové. V roce 1923 doplnilo mobiliář 
parku veřejné osvětlení a hudební pa-
vilon. O pořádání koncertů byl mezi 
vítkovickými spolky velký zájem, ne-
boť představovaly jistý příjem do spol-
kových pokladen. K atraktivitě sadu 
přispělo zřízení zoologického koutku. 
V roce 1937 zde byla vysazena lípa 
a odhalen kámen s bronzovou deskou 
s textem „Bezručova lípa“. V rámci es-
tetizace a celkových úprav došlo v roce 

1966 k instalaci otáčivého vodotrysku 
zhotoveného podle návrhu akademic-
kého sochaře M. Rybičky. V roce 1993 
byl sad vyhlášen významným krajin-
ným prvkem. 

Na místě zrušeného obecního hřbi-
tova v nedaleké v Hrabůvce vznikl 
park až v polovině 70. let 20. století. 
V jeho areálu poblíž ulice Klegova ros-
tou ještě dnes vzrostlé lípy, vysázené 
v roce 1910.

Sady čeká revitalizace
Přibližně ve stejné době jako v Hra-
bůvce byl v Moravské Ostravě zalo-
žen sad Dr. Milady Horákové (dří-
ve Klementa Gottwalda), který se 
nachází v místech bývalého židovské-
ho a ústředního městského hřbitova. 
Ten svoji funkci plnil od roku 1875. 
V 60. – 70. letech 20. století byl hřbi-
tov postupně rušen a přeměněn na 
park. Demolici neušlo ani kubistické 
krematorium z roku 1925, navržené 
Vlastislavem Hofmanem. Parkovou 
úpravu sadu s dekorativními vázami 
a pítky doplňovala socha Mladý ži-
vot Evy Krškové z roku 1961. V roce 
1994 byly do sadu přemístěny některé 
z plastik, které vznikly v průběhu Me-
zinárodních sympozií prostorových 
forem konaných v Ostravě v letech 
1967 a 1969, jež byly původně umístě-
né v Komenského sadech. 

V židovské části hřbitova, jehož lik-
vidace spadá do 80. let 20. století, se 
od roku 1994 nachází Památník obě-
tem holocaustu. V současné době čeká 
sad komplexní revitalizace, jejímž 
cílem bude zatraktivnit tento pro-
stor zeleně a vybudovat plně funkční 
městský park. Podobnou rekonstruk-
cí již prošly např. Komenského sady, 
kde lze dnes potkat nejen celé rodiny 
na vycházkách, ale i cyklisty, běžce 
a  in-line bruslaře. Jaroslava�Novotná

Sad Dr. Milady Horákové, fontána v místech bývalého krematoria, 1994.

Marxův sad (dnes Jožky Jabůrkové) ve Vítkovicích, 30. léta 20. století.

Od časů minulých po současnost zůstávají zelené oázy ve městech oblíbenými místy relaxace obyvatel

Ze zrušených hřbitovů se staly sady a parky

Smetanův sad v Mariánských Horách, počátek 20. let minulého století.
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Na trénincích se již nehraje hokej, ale nacvičuje se kombinace
Vladimír Vůjtek starší byl vyhlášen 
ostravskou sportovní legendou. „Jako 
hráč jsem v lize získal jeden bronz. 
Více úspěchů jsem měl jako trenér. 
Rád vzpomínám na Rusko. Přišel jsem 
tam jako vůbec první zahraniční tre-
nér. Zázemí pro hokejisty bylo skvělé. 
Získat titul v KHL je něco neuvěřitel-
ného, ale ještě za větší úspěch považuji 
zisk stříbrných medailí na mistrovství 
světa s hokejisty Slovenska,“ ohlédl se 
za trenérskou kariérou Vladimír Vůj-
tek. 

V současné době pomáhá Vítkovicím 
jako konzultant. „Každým rokem se 
zvedáme. Sice jsme vypadli ve čtvrtfi-
nále s mistrovskou Kometou Brno, ale 
čtvrté místo v základní části a 92 bodů, 
to tady dlouho nebylo,“ usmál se.  

Zavzpomínal i na své začátky. „Sám 
ani nevím, jak jsem se dostal k hokeji. 
Pocházím z nesportovní rodiny. S brá-
chou jsme hrávali fotbal, dělali atle-
tiku, v zimě hráli i hokej, ale přitom 
jsme neměli v okolí pořádný rybník. 
Bydleli jsme v osadě Mexiko za Klim-

kovicemi,“ vyprávěl Vladimír Vůjtek. 
Na „velký“ zimní stadion se dostal až 
ve svých 15 letech, o rok později pře-
stoupil do Vítkovic, za další dva roky 
začal hrát za první tým dospělých. 
„Tréninky byly jiné. Většinou jsme 
hráli proti sobě a pak nacvičovali střel-
bu. Dnes jsou tréninky zaměřené na 
fyzickou a technickou stránku a hokej 
se na nich hraje málo. Hráči nacvičují 
signály a různě kombinace, cvičí střel-
bu a obranný systém,“ popsal změny, 
které zažil jako hráč a trenér.  (rs)

Šéfové firmy také sportovali
Cenu pro společensky odpovědnou 
firmu převzal marketingový ředitel 
společnosti 3E PROJEKT Václav 
Menšík. „V naší společnosti máme 
všichni blízko k sportu, buď jsme 
aktivně sami sportovali, nebo jsme 
fandové. Ze sídla společnosti vidíme 
na tréninkové centrum mládeže fot-
balových Vítkovic, takže jsme začali 
podporovat tento tým. Taková pod-
pora má pro nás smysl,“ řekl Václav 
Menšík. Firma podporuje i mládež-

nické fotbalové turnaje a fotbal v ne-
dalekých Klimkovicích. „Také dobro-
volné hasiče, mladého hráče biliáru, 
protože se mimo jiné zabýváme i re-
stauračním byznysem a kulečník je 
typický pro toto prostředí,“ pousmál 
se Menšík. „Od té doby, co jsme se 
stali partnery Městského fotbalové-
ho klubu Vítkovice, obrací se na nás 
více zájemců o podporu. Pokud vidí-
me smysluplnou věc, neodmítneme,“ 
dodal Menšík.  (rs)

Vyhlásili jsme jedenáctý ročník ankety ostravský Sportovec roku 2017 včetně legendy ostravského sportu

Z prvenství se raduje oštěpařka Nikol Tabačková
sport

V prostorách ostravské radnice byli 
v 11. ročníku ankety vyhlášeni vítězové 
kategorie Sportovec roku 2017. 

„Touto anketou chceme poděko-
vat těm, kteří tak skvěle reprezentují 
naše město. Ostravu považuji za měs-
to sportu, za město, které sportem 
žije. V našem městě máme v oddílech 
zastoupenou většinu sportovních od-
větví od žákovských a mládežnických 
kategorií až po dospělé,“ řekl náměs-
tek primátora pro školství a sport 
Vladimír Cigánek. Sportovce v anketě 
nominuje veřejnost i sportovní kluby 
a komise města pak rozhodne hlasová-
ním o vítězích. 
Výsledky:    
Nejlepší jednotlivec: oštěpařka 
Nikol Tabačková (1998). V roce 2017 
získala zlatou medaili na mistrovství 
Evropy juniorů. Na seniorském mis-
trovství ČR skončila na třetím místě. 
Je členkou klubu Atletika Poruba a na 
podzim loňského roku přešla do tré-
ninkové skupiny Jana Železného.  
Nejlepší kolektiv: tým stolního 
tenisu TTC Ostrava 2016. Mistr ČR 
2017, účastník Ligy mistrů v ročnících 
2016/2017 a 2017/2018, kde postou-
pil z 3. místa ve skupině do čtvrtfinále 
Poháru ETTU (pohár Evropské unie 
stolního tenisu – druhá nejvýznam-
nější klubová soutěž). 

Nejlepší handicapovaný spor-
tovec: diskař, oštěpař a koulař Voj-
těch Konečný. V roce 2017 obsadil na 
mistrovství světa handicapovaných 
sportovců v Londýně 9. místo a na 
mezinárodním mistrovství ČR získal 
stříbrnou medaili za hod oštěpem 
a bronzovou za vrh koulí.  
Talent roku: sportovní střelkyně 
Sára Karasová (2001). V roce 2017 
se stala juniorskou mistryní Evropy 
v jednotlivcích i družstvech a na mist-
rovství světa skončila v družstvech na 
páté příčce. 
Sportovní legenda: hokejista Vla-
dimír Vůjtek (1947). Hokejově vyrostl 
v týmu HC Vítkovice, kde jako centr 
útoku odehrál celou svou kariéru s vý-
jimkou vojenské služby v Dukle Tren-
čín. V roce 1979 skončil s vítkovickým 
týmem na třetím místě čs. ligové sou-
těže. Po skončení aktivní kariéry se 
dal na trenérskou dráhu. Dvakrát do-
vedl Vítkovice a jednou Zlín do finále 
extraligy. V KHL s týmem Lokomotiv 
Jaroslav vybojoval dvakrát ruský ti-
tul, poté s Kazaní obsadil třetí příčku. 
S týmem Slovenska získal v roce 2012 
stříbrné medaile na mistrovství světa. 
Českou reprezentaci vedl v roce 2016. 
V současné době působí v mateřských 
Vítkovicích jako trenérský konzultant.  
Společensky odpovědná firma: 
3E PROJEKT, a.s. Společnost patří 
k nejvýznamnějším partnerům Měst-

ského fotbalového klubu Vítkovice 
a finančně podpořila konání mládež-
nického fotbalového turnaje O pohár 
města Ostravy.  Kromě toho podporu-
je fotbalisty Klimkovic a motocyklové-
ho závodníka Ondřeje Klymčiwa, kte-
rý pravidelně startuje na Rally Dakar. 

Nikol Tabačková se nemohla slav-
nostního předání cen v Nové radnici 
zúčastnit, proto poslala alespoň na 
dálku videopozdrav ze soustředění 
v Jihoafrické republice. „Děkuji za 
ocenění městu, Centru individuálních 

sportů Ostrava i svému bývalému tre-
nérovi. Mým cílem pro letošní rok je 
kvalifikace na seniorské mistrovství 
Evropy,“ řekla na dálku Nikol Tabač-
ková. Cenu za ni převzal její dědeček 
Václav Raštica. 

„V Ostravě hrajeme špičkový stolní 
tenis. Jsme mistry ČR a účastníky Ligy 
mistrů. Přijďte se podívat na Černou 
louku, zažijete skvělou atmosféru,“ 
zve příznivce trenér TTC Ostrava To-
máš Demek. Mladí stolní tenisté již 
vozí ze šampionátů medaile.  (rs)

Vítězové ankety Sportovec roku Ostravy 2017. Vepředu Vojtěch Konečný, stojící 
zleva: Stanislav Benda, Tomáš Demek (oba TTC Ostrava 2016), Václav Menšík 
(3E PROJEKT), Sára Karasová, Václav Raštica (dědeček Nikol Tabačkové) a Vla-
dimír Vůjtek.

Legenda ostravského sportu – Vladi-
mír Vůjtek.  Fota:�Lukáš�Kaboň

Vojta hází diskem, hraje i ragby
Handicapovaným sportovcem roku 
se stal Vojtěch Konečný. „Mou hlavní 
disciplínou je hod diskem. Jenže když 
jedeme na závody, cestujeme poměr-
ně daleko a pak čekám třeba půl dne 
na svou disciplínu. Proto jsem si při-
bral hod koulí a oštěpem, abych vypl-
nil čas na závodech,“ potvrdil Vojtěch 
Konečný. 

Trénink na tyto disciplíny, byť jsou 
silové, se liší. „Trénink na vrh koulí je 
orientován více na sílu, chce to posi-
lovnu. Trénovat hod disku je kompli-

kovanější. Je to více o švihu a dynami-
ce,“ popisoval Vojtěch Konečný. Když 
začal trénovat hod diskem, zlepšoval 
se první rok každé tři měsíce o tři 
čtvrtě metru, později za rok přibližně 
o metr. Byl také partnerem ostravské-
ho týmu účastnícího se Cyklo handy 
maratonu. „Jezdím i na kole, ale tro-
chu to teď zanedbávám. Ale jako dal-
šímu sportu se věnuji kvadro ragby 
vozíčkářů a už jsem si za českou repre-
zentaci zahrál na turnaji v Německu,“ 
pochlubil se Vojtěch.  (rs)
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Minipingpong se 
vrací do Ostravy
Unikátní sportovní akce, která spo-
juje profesionály a amatérské mi-
lovníky stolního tenisu, Světový 
festival minipingpongu, se v Ostravě 
uskuteční už podruhé, a to v sobotu 
9. června.  První ročník se uskutečnil 
v Trojhalí, dějištěm druhého roční-
ku turnaje bude Kooperativa Aréna 
v Porubě, tedy druhá plocha vedle 
zimního stadionu. Tu zvolili orga-
nizátoři záměrně. V červenci 2019 
se totiž ve sportovní hale v Porubě 
uskuteční mistrovství Evropy juni-
orů. 

Stejně jako loni se v rámci Svě-
tového festivalu minipingpongu 
mohou zájemci zúčastnit turnaje 
jednotlivců, ve kterém se utkají pro-
fesionálové a registrovaní i nere-
gistrovaní hráči, dále je vyhlášena 
kategorie dětí a mládeže a kategorie 
družstev. Novinkou je vložený tur-
naj o „Přeborníka města Ostravy 
v minipingpongu“ pro hráče ostrav-
ských klubů a všechny neregistrova-
né hráče, kteří mají trvalé bydliště 
vOstravě.

Registrace na festival již byla 
spuštěna na oficiálních stránkách  
https://www.miniping-pong.cz/re-
gistrace/ a bude probíhat online do 
1. června. Po tomto termínu je mož-
né se zaregistrovat přímo na místě 
před zahájením akce. Registrace je 
pro všechny účastníky zdarma.  (rs)

Poprvé v historii se hráči utkali o tituly ve florbalovém Superfinále v Ostravě 

Florbalistky Vítkovic slaví zlato  
Svátek českého florbalu si užili divá-
ci v zaplněné Ostrava aréně v sobotu 
21. dubna. Ve florbalovém Superfiná-
le, které se vůbec poprvé uskutečnilo 
v Ostravě, se o mistrovský titul utkaly 
dva domácí týmu – muži a ženy Vít-
kovic. 

Ženské finále přineslo napínavý 
souboj, v němž vítkovické hráčky po-
razily v prodloužení pražský Chodov 
3:2. Muži týmu 1. SC Tempish Vítko-
vice čekal stejně dramatický soubor 
s Mladou Boleslaví. I tento zápas do-
spěl do prodloužení, v němž měli více 
štěstí hosté a vyhráli 6:5. Mužům tak 
patří stříbrné medaile.  

„Poprvé se florbalové finále usku-
tečnilo mimo hlavní město. Ostrava 
znovu ukázala, že umí uspořádat vel-
ké sportovní akce. Atmosféra v hale 
i bouřlivé povzbuzování byly skvělé 
a věřím, že si fandové Superfinále uži-
li. Ostravský florbal nejsou jen týmy, 
které bojují o mistrovský titul. Tento 

sport má v našem městě tradici a vě-
nují se mu děti od přípravek až po do-

spělé,“ připomenul náměstek primá-
tora Vladimír Cigánek.  (rs) 

Hráčky 1. SC Tempish Vítkovice se radují z titulu mistryň ČR.  Foto:�Jiří�Zerzoň

Děti nadchl projekt Ostrava fandí kontinentům
Ostrava se svědomitě připravuje na 
atletický Kontinentální pohár, který se 
uskuteční 8. až 9. září na vítkovickém 
stadionu. Konkrétně projekt měs-
ta Ostravy, kraje a atletického svazu 
Ostrava fandí kontinentům sklízí své 
ovoce. Od října 2017 v rámci tělesné 
výchovy trénují děti na 30 základních 
školách v Ostravě skok daleký z mís-
ta, hod medicinbalem a běh. Projekt 
podporuje také kreativitu dětí, a tak 
vyrábějí transparenty, plakáty či fan-
dítka na téma Podporuji a fandím své-
mu kontinentu. Základní školy byly již 
v listopadu rozlosovány do čtyř konti-
nentů a každá škola má navíc podporu 
českého i zahraničního ambasado-
ra každého ze světadílů. „Jsem rád, 
že se nám podařilo takovýto projekt 

uskutečnit. Z reakcí dětí a učitelů ze 
základních škol je vidět, že jsou nadše-
né a motivované. Jednotlivé části pro-
jektu – pohybová, kreativní a týmová 
přinesou účastníkům nejen zdravé 
sportování, ale i podporu týmového 
ducha a přátelství a v neposlední řadě 
i znalosti o jednotlivých světadílech,“ 
připomenul náměstek primátora Vla-
dimír Cigánek.    

České atletické hvězdy Barbora 
Špotáková, Jan Kudlička, Pavel Ma-
slák a Michaela Hrubá se také aktiv-
ně zúčastňují podpůrných akcí, které 
v rámci projektu organizátoři připra-
vili, a děti v jejich aktivitě podporují. 
„Jsem velmi rád, že děti sportování 
i kreativní část baví. Těším se, až se 
uvidíme spolu na stadionu a budeme 

fandit našim světadílům,“ řekl běžec 
Pavel Maslák, který působí jako am-
basador Afriky. 

Děti ze základních škol zapojených 
do projektu budou mít totiž jedineč-
nou možnost fandit největším světo-
vým atletickým hvězdám přímo na 
vítkovickém stadionu. A ti nejlepší 
si dokonce okusí atmosféru velkého 
závodu přímo na ovále před plným 
hledištěm, když si v předprogramu 
Kontinentálního poháru vyzkoušejí 
štafetový běh.  (r)

Ženy poběží ulicemi, parkem a také kolem řeky 
Nejmasovější ženský běžecký závod v zemi Český běh žen 
se v Ostravě uskuteční 26. května a přináší změny v tra-

sách, novinky v doprovodném programu i více zábavy pro 
děti. Startovat se bude stejně jako loni z námětí Biskupa 
Bruna u obchodního a zábavního centra Fórum Nová Karo-
lina, ale poběží se opačným směrem. Závodnice na trasách 
5 a 10 km si vůbec poprvé užijí běh kolem Nové radnice, 
přes část Komenského sadů a po obou stranách řeky Ostra-
vice. Trasa je přímější a také více v zeleni. 

Pořadatelé vypsali trasy o délce 2,5 až 10 km, kdo holduje 
nordic walkingu, může zvolit chůzi s holemi na trati o délce 
2,5 kilometru. Součástí akce je rodinný běh, který začíná 
v 9.30 hodin,  a after party na terase. Celým dnem provází 
Jakub Kohák. 

I letos má Český běh žen v Ostravě také charitativní roz-
měr. Mimo jiné podpoří Společnost pro ranou péči, která 
pomáhá rodinám s dětmi s handicapem. Zájemci si budou 
moci vyzkoušet běh potmě i roli traséra. 

Pokud se běžkyně přihlásí do 10. května, budou mít na 
startovním čísle své jméno.  (rs)Radost v cíli.  Foto:�Jiří�Zerzoň

Minipinpong se hraje na desítkách 
stolů najednou.  Foto:�Jan�Brychta

Ostravské úspěchy
Sportovci Centra individuálních spor-
tů Ostrava v 1. čtvrtletí reprezentovali 
na vrcholných akcích. Gabriela Capová 
dojela 29. ve sjezdu na olympiádě. Na 
ME mužů ve vzpírání získal František 
Polák 6. místo v trhu a 7. v nadhozu 
a dvojboji, byť byl nejmladším účast-
níkem šampionátu. Do čtvrtfinále ME 
do 21 let ve stolním tenise se probojo-
val Jiří Martinko. 8. místo vybojoval 
Jiří Přívratský na ME juniorů ve spor-
tovní střelbě. Osmé místo si zapisuje 
i Michal Stanovský na ME neslyšících 
v atletice. Dále mělo CISO  zástupce 
na halovém MS v atletice, kde závodili 
Simona Vrzalová a Zdeněk Stromšík, 
na MS juniorů ve skocích na lyžích re-
prezentovali Dušan Doležel, Benedikt 
Holub a Radek Selcer.  (rs)
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Ostravská městská galerie PLATO se 
přesunula do prostor bývalého hobby-
marketu Bauhaus, v nichž bude sídlit 
do doby, než budou opravena měst-
ská jatka, která se stanou definitivním 
sídlem galerie. Během prvního týdne 

v Bauhausu galerie uspořádala kromě 
výstav také performance, projekce, 
koncerty, divadelní představení, dis-
kuse, workshopy s umělci pro děti, 
rodiny i dospělé a edukační programy 
pro školy.  (rs)

PLATO využívá pět tisíc metrů čtverečních v Bauhausu

Návštěvníkům slouží knihovna. 

Provoz galerie zahájili primátor Tomáš Macura a ředitel Marek Pokorný.

Jesus Christus… Objekty v galerii.  Fota:�Lukáš�Kaboň

Osvobození Ostravy připomenul pietní akt 

Slavnostní nástup vojenských jednotek u památníku v Komenského sadech. Památník Rudé armády.

Věnec k památníku za město položili primátor Tomáš Macura a náměstci Iveta 
Vozňáková a Zbyněk Pražák. 

Pietní akt je pro pamětníky příležitostí setkat se a zavzpomínat.
� Fota:�Jiří�Zerzoň�


