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Jatka dokončí
polský architekt
Budova bývalých městských jatek
poblíž centra Ostravy bude přestavěna podle návrhu studia KWK Promes polského architekta Roberta
Konieczného z Katovic. Smlouva na
zpracování projektové dokumentace mezi městem Ostravou a polským studiem byla podepsána ve
středu 10. ledna. „Historická městská
jatka budou rekonstruována pro kulturní účely podle návrhu architekta
světové úrovně Roberta Konieczného
a jeho studia KWK Promes,“ uvedl
primátor Tomáš Macura.
Robert Konieczny patří k uznávaným světovým architektům. Jím
navržený pavilon muzea ve Štětíně

Pokračování na str. 4

Nová parkoviště
pro stovky aut
Plochy u Dolu Hlubina v blízkosti
podchodu k tramvajové zastávce
se promění v odstavné parkoviště.
„V první fázi od letošního dubna
tam bude parkovat na 200 automobilů. Až dokončíme druhou etapu,
jeho kapacita překročí 600 aut,“
uvedl radní pro dopravu Lukáš Semerák. Parkoviště využijí řidiči jedoucí od Frýdku-Místku, Havířova
a Karviné. Tramvají ze zastávky Důl
Hlubina se po zaparkování dostanou pohodlně do centra.
Město připravuje další parkoviště, které pojme 150 automobilů po
zaplnění parkovacích míst u Dolu
Hlubina. „Postavíme jej na křížení
Moravské a Místecké ulice naproti
čerpací stanici Shell. Jde o parkoviště typu park & ride. Řidiči zaparkují a budou dál pokračovat MHD,“
řekl primátor Tomáš Macura.
Parkoviště typu park & ride začne v brzké době sloužit také na
Černém potoku u smyčky tramvají. „Stavba tohoto parkoviště se 135
místy začne ještě v letošním roce,“
dodal Tomáš Macura. U parkoviště
vznikne služebna městské policie
a sociální zařízení. 
(rs)

Detektory budou chránit ostravské domácnosti
Bezpečí občanů v nájemních bytech
nově pohlídají požární hlásiče a detektory oxidu uhelnatého (CO). V únoru
začíná montáž 2799 hlásičů požáru v domácnostech, které využívají
k ohřevu tepelné zdroje a 1682 detektorů CO. Město Ostrava za ně zaplatilo
téměř 2,2 milionu korun.
„Loni jsme se obrátili na městské
obvody s nabídkou, která svým rozsahem nemá v České republice obdoby.
Naším záměrem je vybavit co nejvíce
bytů oběma hlásiči a předejít tak mož-

ným tragickým událostem. Město Ostrava uhradilo v plné výši náklady na
jejich nákup a městské obvody, které
jsou vlastníky bytů, na jejich instalaci,
takže nájemníci nic hradit nebudou,“
řekl primátor Tomáš Macura.
Detektor oxidu uhelnatého signalizuje přítomnost nebezpečného plynu
již při velmi malých koncentracích,
kdy ještě není přímo ohroženo zdraví nebo život osob. Oxid uhelnatý se
uvolňuje ve špatně spalujících zařízeních, jako jsou ohřívače vody, kotle,

krby a další zařízení spalující uhlí, dřevo, plyn, oleje nebo naftu. Tento plyn
je jedovatý, navíc bez barvy a zápachu.
Ředitel HZS MSK Vladimír Vlček
dodává: „Jsem rád, že se vybavení
obecních bytů autonomní detekcí požárů a oxidu uhelnatého v Ostravě realizuje; vedení města patří díky a zejména primátorovi, který se o uskutečnění
projektu osobně zasadil. Jde o ukázkový případ takovéhoto vybavení bytů.
Jsem přesvědčen, že toto řešení může
zachránit mnoho životů.“ 
(hob)

Ostrava v únoru ožije Olympijským festivalem
V době konání Zimních olympijských
her v Koreji od 9. do 25. února se v Ostravě uskuteční Olympijský festival.
Ostravané si v areálu u Ostravar Arény
vyzkoušejí na 30 druhů sportů, zažijí
exhibiční ukázky, autogramiády, prohlédnou si zlatou olympijskou medaili
hokejisty Davida Moravce, vyzkoušejí si své znalosti ve sportovním kvizu
a budou sledovat olympijské dění na
velkoplošných obrazovkách.
Návštěvníci ochutnají a dokonce si
mohou zakoupit chléb, který pekaři
pojmenovali Karel. Stejný chléb budou mít čeští sportovci v olympijské
vesnici v Pchjongčchangu.

Podrobnosti na straně 15
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Ve Svinově vznikne na ploše 3,5 hektaru moderní dopravní hřiště a sportovní komplex

Věž Nové radnice
bude svítit zlatě

Pro žáky i širokou veřejnost
péče o děti

Moderní dopravní hřiště s elektroautíčky, světelnou signalizací, měřením
rychlosti a dalšími atributy silničního
provozu, díky nimž si děti budou moci
vyzkoušet nejen roli chodců či cyklistů, ale také řidičů automobilů, vznikne
u Základní školy v ulici Bílovecké ve
Svinově. Na ploše 3,5 hektaru u školy se najde místo také pro atletický
ovál, fotbalové hřiště, tenisový kurt
a další sportovní zařízení. Dopravně
sportovní komplex doplní třípodlažní
budova zázemí s učebnou pro 30 žáků,
šatnami, klubovnou, sklady či garážemi pro elektroautíčka. Stavět se začne
už letos, hotovo by mělo být za rok.
Podle zatím jen hrubých odhadů by
stavba mohla přijít na 50 milionů korun. Zhruba 20 milionů by mohla stát
výstavba dopravního hřiště a sportovišť, 30 milionů jsou předpokládané
náklady na objekt zázemí. Nový areál
bude sloužit v době školní výuky žákům, avšak odpoledne, o víkendech
a v dalších volných dnech bude volně
přístupný také široké veřejnosti.
„Ostrava nemá v současné době
dostatečné zázemí pro povinné vzdělávání žáků základních škol v oblasti
dopravní bezpečnosti. Projektem do-

pravního hřiště ve Svinově splácíme
jakýsi historický dluh pro tu část Ostravy, která nezahrnuje pouze Svinov,
ale zejména Porubu a další navazující
městské obvody,“ vysvětlil důvody,
pro které se město rozhodlo financovat svinovskou stavbu, městský radní
pro dopravu Lukáš Semerák.
Aktuálně jsou v Ostravě jen dvě dopravní hřiště. Pro Ostravu-Jih je k dis-

pozici dopravní hřiště u ZŠ Alberta
Kučery v Hrabůvce, na kterém nechalo město loni opravit povrchy. Pro oblast Moravské Ostravy, Slezské Ostravy, Mariánských Hor a dalších obvodů
slouží dopravní hřiště v Orebitské ulici
v Přívoze, které projde v příštím roce
rekonstrukcí a dostavbou. Vedle škol
zde s dětmi intenzivně pracuje také
Městská policie Ostrava. 
(bk)

Návrh objektu zázemí u dopravního a sportovního areálu ve Svinově. 

Vizualizace: ….místní architekti

Nejoblíbenějším dívčím jménem byla
v roce 2017 opět Eliška, mezi klučičími
jmény si v souboji Janů a Jakubů vedl
tentokrát lépe Jan. Na třetím místě
v oblíbenosti skončilo jméno Adam,
za ním se umístila jména Matyáš, Dominik, Tomáš, Lukáš a Ondřej. V žebříčku oblíbenosti holčičích jmen se za
loňský rok usadila za Eliškou jména
Karolína, Ema, Viktorie, Anna, Tereza, Klára a Adéla.
Také tentokrát byla na matrikách
zapsána jména, která zní našim uším

exoticky. Mezi chlapci k nim patří
Santiago, Anakin, Benny, Armani,
Neo, Lenny, Maximus, Adrian Bilguun, mezi dívčími jmény pak třeba
Noelie, Timea, Ashley, Melody, Leyla
Zahra, Zara Skye, Nicola Scarlett, Zoi
Saima či Nea Layla.
Celkem se v Ostravě loni narodilo
5271 dětí, z toho 2613 děvčat a 2658
chlapců. Oproti roku 2016 je to o 183
dětí méně. V roce 2016 se v Ostravě narodilo 5454 dětí, v roce 2015 se jednalo
o 5439 a v roce 2014 o 5262 dětí.  (av)

ze zasedání zastupitelstva města ostravy
Zastupitelé v úvodu svého zasedání
31. ledna uctili minutou ticha čestného občana Ostravy, endokrinologa a
dietologa Rajko Dolečka, který zemřel
v závěru loňského roku. Ředitel dopravního podniku Ostrava Daniel Morys poté zastupitelům uvedl, že v rámci
amnestie si dlouhodobé jízdenky zakoupilo přes 700 cestujících, kteří byli
přistiženi bez platné jízdenky. Dopravní podnik jim tím odpustil pokutu a její
následné vymáhání. Podle Moryse dluh
za jízdu načerno dosáhl již 700 milionů

Ostravská
radnice

Dominanta Prokešova náměstí v Ostravě se v sobotu 17. února rozzáří
zlatou barvou. Moravskoslezská metropole se tímto krokem připojí ke
kampani Rozsviťme do zlata, která
upozorňuje na čtvrtý ročník Dne dětské onkologie. Ke kampani se přidala
i další města, např. Olomouc, Most či
Zlín. Zlatá barva je symbolická – zlato
je nejdražší kov a děti jsou pro své rodiče nejdražším pokladem.
V Česku každoročně onkologicky
onemocní přibližně 350 dětí. V současné době se jich uzdraví 83 procent. Tato čísla odpovídají léčebným
výsledkům v západní Evropě a USA.
Na tuto problematiku upozorňuje Den
dětské onkologie i kampaň Rozsviťme
(rs)
do zlata. 

Rozloučili jsme se
s Rajko Dolečkem

Máme nejlepší web Nejoblíbenějšími jmény byly Eliška a Jan
Ekologický web Ostravy zdravaOVA.
cz získal v soutěži Zelená informacím
2. místo v konkurenci více než 250
měst. Porota web ocenila jako nejlepší
v ČR, Ostravu přesto přeskočily Svitavy, které dostaly bonus za „skokana
roku“. „Mou prioritou je, abychom
měli moderní dvojjazyčný responzivní
web, na kterém zájemci najdou přehledně zpracované všechny „zelené“
informace,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. 
(rs)
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korun a Dopravní podnik uvažuje o odprodání těchto pohledávek. Členům
zastupitelstva se také představil nový
člen představenstva akciové společnosti Krematorium Ostrava, zastupitel Ivo
Furmančík, který tuto společnost od
března povede.
Na svém jednání zastupitelé schválili
dotace v oblastech sociální péče, protidrogové prevence, na pořádání Dnů
NATO a Dnů vzdušných sil, pro Domov
pro seniory Zlaté Slunce, Ostravskou
organizaci vozíčkářů na alternativní do-

pravu imobilních občanů, pro Sdružení
sportovních klubů Vítkovice, na pořádání lehkoatletického mítinku Zlatá
tretra a turnaje světové beachvolejbalové série. Schválili vyhlášení výzvy v oblasti kultury a akce spojené s oslavou sta
let od založení Československa a připomenutí 90. výročí úmrtí skladatele Leoše Janáčka. Významným bodem bylo
vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí investičních dotací na zachování a
obnovu kulturních památek a architektonicky významných staveb. 
(rs)

Ve smuteční síni krematoria ve
Slezské Ostravě jsme se v lednu
naposledy rozloučili s významnou
osobností českého lékařství v oborech endokrinologie a dietologie
a čestným občanem města Ostravy prof. MUDr. Rajko Dolečkem,
DrSc. Syn českého otce a bosenské
Srbky se narodil v roce 1925 v Praze, mládí ale prožil v srbském Bělehradě. Svá lékařská studia dokončil
na pražské Karlově univerzitě. Do
Ostravy, kde spojil svoji lékařskou
kariéru s Fakultní nemocnicí, se
přistěhoval v roce 1950.
Rajko Doleček je autorem více
než 200 odborných publikací na
téma zdravé výživy, endokrinologie, diabetologie i stárnutí. Široké
veřejnosti je znám jako propagátor
zdravého životního stylu a průvodce televizními pořady Nebezpečný
svět kalorií, Tajemný svět hormonů nebo Dejte léta životu. Zemřel
20. prosince 2017 ve věku 92 let.
Čestné občanství města Ostravy
mu bylo uděleno 25. května 2016
za jeho celoživotní dílo. 
(r)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke
svému 33. zasedání ve volebním období 2014–2018 sejde 7. března od
9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva
v Nové radnici je veřejné a občané ho
mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu www.
ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho
orgány – Zastupitelstvo města.
(r)
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Nový bytový blok nabídne cenově dostupné nájemní bydlení pro všechny

Do centra se vrátí lauby i lidé
proměny města

V proluce vymezené ulicemi Muzejní,
Pivovarskou a Velkou v centru Ostravy, kde se v současné době nachází
parkoviště a kde už probíhá záchranný
archeologický průzkum, vznikne novostavba velkého městského bytového
bloku Nové Lauby. Ten má navázat
na historickou zástavbu tohoto místa
domy s charakteristickým podloubím,
díky nimž získala tato lokalita název
Lauby. Domy byly přes nesouhlas památkářů zbořeny koncem 50. let minulého století.
Podle návrhu pražské projekční
kanceláře Znamení čtyř architekti
bude stavba sestávat z pěti vzájemně
propojených domů. Urbanisticky bude
vycházet z tzv. historické stopy, aby
architektonicky ladila s historickým
okolím. Celkem bude v novém bloku
86 bytů, převážně dvou- a třípokojových. V přízemí v severní části objektu,
kde by byty trpěly nedostatkem denního světla, bude navíc 700 m2 ploch
pro služby. Součástí stavby bude také
podzemní parkoviště na 162 stání, která nahradí parkovací kapacitu současného parkoviště. Z části bude určeno
rezidentům, z části bude k dispozici
návštěvníkům centra.

Pohled na nové loubí z křížení ulic Velké a Dlouhé. Vizualizace: Znamení čtyř architekti

Předpokládaná cena stavby, která
vznikne na městském pozemku a jejímž investorem bude město Ostrava,
činí 275 milionů korun. Výši nákladů
významně ovlivňuje právě podzemní parkoviště, jehož vznik byl jednou
z podmínek města pro schválení realizace stavby.
Podle současných předpokladů by
stavba bytového komplexu ve vlastnictví města, popřípadě také objektu
po druhé straně prodloužené Dlouhé,
mohla začít v roce 2019 a ukončena by
mohla být v roce 2021.

„Již dlouhá léta se v Ostravě hovoří
o oživení historického centra města.
Myslím si, že právě projektem Nové
Lauby jde město příkladem toho, jak
toho dosáhnout. Tyto městské byty
plánujeme jako cenově dostupné nájemní bydlení pro všechny generace,
to znamená nejen pro mladé, ale také
pro střední a starší generaci. Proto
také jsou tyto byty v různé skladbě,
členěné od malých o ploše něco málo
přes 30 metrů až po velké, které přesahují výměru 100 metrů čtverečních,“
uvedl radní Lukáš Semerák. 
(bk)

Ostrava významně podporuje nadané žáky
Centrem prvotřídního vzdělávání se
stává Ostrava. V září vyhlásila již třetí
ročník dotačního programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu
v oblasti technických a přírodních věd.
Výsledek bude znám v březnu.
Díky minulým dvěma ročníkům
bylo podpořeno bezmála 80 projektů,
které pomáhají vyhledávat talenty, vytvářet jim podmínky pro jejich rozvoj
a pro přímý kontakt s praxí doma i ve

světě. „Prostřednictvím tohoto programu město podpořilo rozvoj technického i přírodovědného vzdělávání
a práci s talenty 50 miliony korun.
Tyto finance umožňují výrazně podpořit popularizaci tohoto vzdělávání
a vytvářet výjimečné prostředí pro
vzdělávání talentů od mateřských přes
základní, střední až po vysoké školy,
ale i v dalších vzdělávacích institucích a školských zařízeních zájmového

vzdělávání,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Cigánek.
Pedagogové mateřských, základních, středních i vysokých škol čerpali
inspiraci, radili se s realizátory projektů a zhlédli prezentace svých kolegů.
Školy se pochlubily cílenou praktickou
výukou základů fyziky, programování,
robotiky, představily výsledky badatelských dnů, práci s 3D tiskárnami
a dalšími technickými novinkami.  (r)

Na MIPIM opět
s Prahou a Brnem
Po jednadvacáté se Ostrava ve
dnech 13. až 16. března zúčastní
prestižního mezinárodního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM v Cannes. Stejně jako
vloni spojí své síly s Prahou a Brnem v expozici Czech Cities. „Navážeme tak na společnou prezentaci
měst a regionů, kterou jsme poprvé
vyzkoušeli v minulém roce a spěšně rozšířili o kraje v říjnu 2017 na
veletrhu Expo Real v Mnichově,“
vysvětlil primátor Tomáš Macura.
„Důvody pro uspořádání společné
expozice jsou v podstatě dva. Především je daleko atraktivnější pro
investory a developery, kteří ji vnímají jako společnou expozici České
republiky, a je o ni daleko větší zájem. A samozřejmě to má i finanční
efekt,“ uvedl.
Zatímco obě loňské expozice připravovala Ostrava, letos předala pomyslné žezlo Praze. Expozice bude
vystavěna na ploše 253 m² a bude
přizpůsobena tématům jako inovace a infrastruktura, práce a život ve
městech. „Konkrétně Ostrava pojede na MIPIM s nabídkou volných
ploch pro lehký průmysl, rezidenční bydlení či volnočasové aktivity
v centru města. Budeme prezentovat také inovační ekosystém, který
zvyšuje konkurenceschopnost města, úroveň života obyvatel, a také
kandidaturu Ostravy na titul European Green Capital 2020,“ popsal
letošní nabídku Tomáš Macura.
„Máme vytipováno několik lokalit
v centru města, vesměs proluky, pro
které budeme mít zpracovánu i prostorovou a výškovou regulaci včetně
dalších požadavků, abychom mohli
zájemcům o investice poskytnout
konkrétnější zadání,“ dodal primátor Macura.
(bk)

Městský stadion se bude připravovat pro Kontinentální pohár
Městský stadion čeká důsledná očista
a několik technických úprav, na nichž
se město dohodlo se zástupci Mezinárodní asociace atletických federací
(IAAF), pořadatele Kontinentálního
poháru v atletice Ostrava 2018. Uskuteční se ve dnech 8. a 9. září a město je
na něj právem pyšné. „Jde o třetí nejvýznamnější atletickou akci světa – po
olympiádě a mistrovství světa. Bude
to tudíž mimořádná událost nejen
pro Ostravu, ale pro celou republiku,“
zdůraznil primátor Tomáš Macura.
O vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele požadovaných technických úprav rozhodla rada města koncem loňského roku. Realizovány by
měly být letos na jaře tak, aby novinky
mohli využívat již účastníci nejrespek-

tovanějšího českého atletického mítinku Zlatá tretra, který se uskuteční
13. června. Jde například o očištění
tlakovou vodou a obnovení povrchů,
linkování atletického oválu speciálními barvami, nové umístění vrhačského kruhu, úpravu dálkařského sektoru
a výměnu písku v doskočišti, výměnu
obrubníků a další práce. Cílem je připravit kvalitní zázemí jak pro sportovce, tak pro fanoušky.
„Projektová cena všech úprav je vyčíslena na zhruba 12,5 milionu korun.
Jde však o změny, které nejsou určeny jednorázově jen pro Kontinentální
pohár, ale budou sloužit sportovcům
také pro další akce konané na Městském stadionu,“ uvedl Tomáš Macura. Kapacita městského stadionu je

zhruba 15 tisíc diváků. Kontinentální
pohár IAAF je soutěž výběrů Evropy,
Afriky, Ameriky a společného týmu

Městský stadion při loňské Zlaté tretře. 

Austrálie a Oceánie. Za každý tým
nastupují v jednotlivých disciplínách
vždy dva závodníci. 
(bk)

Foto: Adolf Horsinka
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Jatka dokončí
polský architekt
Pokračování ze str. 1
získal v roce 2016 cenu za světovou
Stavbu roku 2016 a Evropskou cenu
za architekturu veřejného prostoru.
Loni získal za návrh a realizaci rodinného domu ve stylu archy v obci
Brenna poblíž Těšína cenu Nejlepší
rodinný dům světa. Kromě toho byl
Konieczny oceněn řadou národních
cen.
Jeho návrh na přestavbu městských jatek na galerii skončil v architektonické soutěži vyhlášené
městem Ostravou na třetím místě.
Nabídku do následného zadávacího
řízení na projektovou dokumentaci vyhlášeného v červnu loňského
roku podala společnost Petr Hájek
Architekti, která byla autorem vítězného návrhu z architektonické
soutěže, a výše jmenované polské
studio. Slovenská společnost Zerozero z Prešova, jejíž návrh se
umístil na druhém místě, se omluvila a nabídku nepředložila. Komise
vybrala společnost architekta Petra
Hájka, která předložila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku. Jenže tato
společnost odmítla s městem podepsat smlouvu. Proto město vyzvalo
v pořadí druhého účastníka – polské studio k uzavření smlouvy.
Budova jatek bude po rekonstrukci sloužit galerii Plato. 
(rs)
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R. Konieczny: Byli bychom rádi, kdyby to v Ostravě dopadlo jako ve Štětíně

Historická jatka jsou hezká stavba
rozhovor
Město Ostrava a katovický architekt Robert Konieczny uzavřeli ve
středu 10. ledna smlouvu na přípravu projektové dokumentace k rekonverzi historické budovy ostravských
městských jatek pro účely městské
galerie Plato. Oceňovaného polského
architekta jsme požádali u této příležitosti o pár podrobností.
 Vy a vaše architektonická
kancelář KWK Promes jste nositeli řady domácích, evropských
i světových ocenění. Co vás přimělo k účasti v soutěži na přestavbu ostravských jatek?
Šlo o vyzvanou architektonickou
soutěž s pozvánkami pro vybrané architektonické kanceláře. Když jsme
jednu takovou pozvánku dostali, rádi
jsme se zúčastnili, protože téma se
nám jevilo jako velmi zajímavé.
 Jak se vám vůbec líbí objekt
jatek a jaká je vaše obecná koncepce jeho přestavby?
Stavba jatek je opravdu velmi hezká,
což je další důvod, proč jsme se soutěže zúčastnili. Poznamenal ji ale zub
času. V omítkách a stěnách zejí díry,
které bylo třeba nějak doplnit. Shodli
jsme se na tom, že vystavět je nově by
bylo umělé. Odtud se pak zrodil nápad, abychom je využili pro netypické

provázání výstavních ploch s okolním
prostranstvím, což nabídne umělcům
nové možnosti. Umění může jako by
zkratkovitými cestičkami vycházet
z objektu ven, a to netypickým způsobem. Otvory jsou uzavírané pohyblivými stěnami, které navazují na tradici, ale jsou provedeny z betonu, který
bude materiálem utvářejícím nové
(např. otevřené prostranství) a obnovované prvky stavby (také věž). Stavba
s okolním prostranstvím se tak stane negativem uzavřených městských
čtvrtí, které jsou pro zástavbu Ostravy
typické.
 Jaká bude úprava interiérů?
Hovoří se o pohledovém betonu.
Jak jsem už zmínil, starým stavebním materiálem je cihla, která zůstane
všude důsledně zachována a restaurována. Novou stavební hmotou bude
beton, ze kterého budou zhotoveny
všechny nové prvky.
 Jaké jsou vaše ambice při
projektování ostravské stavby?
Rád bych řekl, že když se něčeho
ujmeme, když projektujeme nějakou
věc, vždy ji chceme udělat co nejlépe.
Vždy si klademe laťku velmi vysoko.
Podobně tomu bylo třeba ve Štětíně.
Věděli jsme, že jsme tam vyprojektovali dobrou stavbu a velmi jsme se
snažili, aby byla také dobře zhotovena.
Skončilo to tím, že jsme získala na Fes-

Polský architekt Robert Konieczny
z projekčního studia KWK Promes
z Katovic bude duchovním otcem obnovy ostravských historických jatek. 

Foto: Marcin Gola

tivalu architektury v Berlíně titul pro
nejlepší stavbu světa. Přáli bychom si,
aby se něco podobného opakovalo také
v Ostravě. Protože Štětín díky nové architektuře, díky našim stavbám centra
dialogu Průlomy a Filharmonie velmi
získal. Město si v současné době uvědomuje, že stojí za to klást důraz na
dobrou architekturu a vyhlašuje další
soutěže, protože zaznamenává dosud
nevídaný rozvoj.
(bk)

Skelet dostaví společnost Smart Innovation Center

Rozestavěný železobetonový objekt
naproti Domu kultury města Ostravy,
známý jako „skelet“, dokončí společnost Smart Innovation Center (SIC).
Na svém prosincovém zasedání o tom
rozhodlo zastupitelstvo města, když
schválilo převod nemovitosti ze současného vlastníka, společnosti Red
House Development (RHD), na SIC.
Nový vlastník má objekt, který bude
sloužit jako multifunkční dům se zázemím pro rozvojové firmy, vzdělávání a komerční využití, dostavět do 30.
září tohoto roku.
„Skelet“, který se začal stavět v ulici
28. října na frekventovaném místě poblíž DKMO a krajského úřadu v roce
1987, měl být původně krajským sídlem komunistické strany; po roce 1989
se však jeho výstavba zastavila. V roce
2008 koupila šestipatrové torzo společnost Red House Development, která se zavázala dostavět ho do pěti let,
to znamená do roku 2013. V roce 2015
došla městu trpělivost, a tak nejprve
odmítlo opětovnou žádost RDH o další prodloužení termínu dostavby a následně se s firmou dohodlo na tom, že
do konce roku 2016 dokončí alespoň
střechu a opláštění objektu. RDH tuto

podmínku splnila, avšak následně
přišla s návrhem, aby stavbu převzala
společnost SIC. Schválení tohoto převodu z hlediska města znamená, že se
vzdává možnosti odstoupit od smlouvy s RHD a nabýt nemovitosti, které
byly firmě prodány za částku zhruba
52 milionů korun, bezúplatně zpět.
„Nerozhodovali jsme mezi bílou

a černou, ale mezi dvěma odstíny
šedi,“ vysvětluje proto dilema při
hlasování primátor Tomáš Macura.
„V tomto srovnání jsme dali přednost
tomu, aby objekt dostavěl nový investor, který má větší motivaci a také
finanční zdroje k jeho dokončení,“ vysvětlil s tím, že společnost SIC doložila
svoji finanční připravenost a zdrojové

krytí investice, a to jak v podobě již
přiznané a schválené dotace z operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost, tak v podobě úvěrového příslibu a bankovní záruky, kterou město požaduje pro krytí
případných smluvních pokut, jež by
mu příslušely, kdyby SIC nesplnil svoje závazky. Navíc po dohodě firma nabídla Ostravě jako kompenzaci finanční vyrovnání ve výši 15 milionů korun,
které již převedla na účet města.
„Nový investor také deklaroval, že
má už vybraného dodavatele stavebních prací, s nímž v případě schválení
převodu podepíše smlouvu tak, aby
termín dostavby dodržel. Pokud by to
nestihl, přísluší městu za každý měsíc
prodlení smluvní pokuta. Absolutní
výše těchto pokut je limitována částkou 52 milionů korun, která je zajištěna bankovní zárukou,“ uvedl primátor.
Jak dodal, v případě, že by město
převod nepovolilo a nabylo nemovitost zpět, stanulo by před problémem,
jak s ní naložit. „V dané chvíli pro ni
žádnou funkci nemáme. Je to přece jenom specifický typ stavby, který nelze
využít k libovolnému účelu,“ vysvětlil
Tomáš Macura. 
(bk)
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Ostrava chce ještě lépe informovat o životním prostředí. Sdružila všechna data na jedno místo

Nový ekologický portál pro snadný přehled

Ostrava spustila nový web zdravaOVA.
cz, který je zaměřený na ekologii. Na
podrobnosti jsme se zeptali náměstkyně primátora pro životní prostředí
Kateřiny Šebestové.
 V čem spočívá výhoda nového webu zdravaova.cz?
Dosud jsme problematiku životního prostředí a ekologie zveřejňovali
na několika úzce specializovaných
internetových stránkách. Nyní je vše
přehledně na jednom místě. Informace a data z životního prostředí jsou na
novém webu tematicky roztříděna do
12 kategorií. Portál je rozšířen o aktuality, kalendář akcí a přináší přehled
o současných a plánovaných projektech z oblasti životního prostředí.
 Jednou z nejvyhledávanějších informací byl stav ovzduší
v Ostravě. Jsou tyto informace
součástí nového webu?
Samozřejmě. Informace o kvalitě ovzduší v Ostravě jsou především
v zimních měsících jedny z nejdůležitějších. Hned na úvodní straně jsou

Beseda o zeleni
V rámci cyklu Večery s vědci
se v Centru Pant koná 21. února
od 17.30 hodin beseda Zelená Ostravě. Účastníci budou diskutovat
s náměstkyní primátora Kateřinou
Šebestovou, architektkou Evou
Špačkovou a sociálním geografem
Ondřejem Slachem o zeleni, využívání veřejného prostoru a směru, jakým by se Ostrava měla vydat. Před besedou se v 16 až 17.15
hod. uskuteční odborný workshop
a urbanistická hra Jsem s/tvořitel.
Vstup je zdarma. 
(r)

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. 

aktuální data z desíti měřicích stanic
napříč městem. Dojde-li na některé ze
stanic k překročení limitu koncentrace byť jediné znečišťující látky, projeví
se tato informace červeným označením konkrétní stanice.
 Ostrava kandiduje v soutěži

Snímek: Lukáš Kaboň

o titul Evropské zelené město
2020. Může web nějak pomoci?
Věřím, že ano. Nové stránky máme
totiž také v anglickém jazyce a na adrese egc.ostrava.cz mohou hodnotitelé
z Evropské komise získat ucelený obraz o všech oblastech životního pro-

středí v Ostravě. Přihláška do soutěže
byla velmi náročná na zpracování, ale
díky ní jsme shromáždili obrovské
množství cenných dat k dvanácti hodnoceným oblastem. Anglická verze
webu doplňuje a rozšiřuje informace
o městě a hotových či chystaných projektech, obsahuje řadu fotografií, prezentací a videí, na které už v přihlášce
nebyl prostor.
 Informujete i o dění v Ostravě, které se týká životního
prostředí. Mohou se na město
obrátit také pořadatelé dalších
podobných akcí? Zveřejníte je?
Rádi takové aktivity zařadíme do
našeho Kalendáře akcí. Stačí, aby organizátoři kontaktovali editory našeho
webu na adresách hpajurkova@ostrava.cz, mgacka@ostrava.cz. Akce musí
být pořádána na území Ostravy a tematicky souviset s okruhy ekostránek
jako je např. voda, klimatická změna,
kvalita ovzduší, odpady, příroda a biodiverzita, udržitelná městská doprava
apod. Vše je na zdravaOVA.cz. 
(rs)

Nový kotel pro více než tisíc domácností
O dotaci na výměnu starého neekologického kotle za moderní nízkoemisní
zdroj vytápění v rámci tzv. kotlíkových dotací požádalo v Ostravě už
více než 1000 domácností. Čísla navíc
dokládají stále rostoucí zájem o modernizaci lokálních topenišť. Zatímco
v předloňském prvním kole kotlíkových dotací zažádalo na území města
o výměnu kotle 422 lidí, ve druhé výzvě vyhlášené loni to bylo už více než
584 žadatelů.
„Uvážíme-li, že jeden zastaralý kotel
produkuje ročně řádově 100 kilogra-

mů prachu, pak tisíc kotlů se rovná
100 tun. Což už je slušně velká fabrika
a musí to být znát,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Město
podporuje
modernizaci
a ekologizaci domácích topenišť mnoha aktivitami. „Ať už to jsou dotace
z městského rozpočtu, informační
kampaně nebo poskytování bezúročných zápůjček na předfinancování
výměny kotle,“ upřesnila náměstkyně
primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.
Zatím o zápůjčku požádalo sedm

zájemců, kteří dostali půjčku ve výši
přesahující 800 tisíc korun. Peníze
žadatelé městu vrátí po výměně kotle, jakmile obdrží na svůj účet dotaci
z Moravskoslezského kraje.
V Ostravě topí v kotlích zhruba
2500 domácností. V první a druhé
vlně kotlíkových dotací a také v dodatečných výzvách Ministerstva životního prostředí si staré neekologické kotle za moderní vymění na 1300
ostravských domácností. Úspěšnost
výměny v ostravských domácnostech
tak činí 52 procent. 
(av)

Veřejnost si z asistentů udělala dopravní ombudsmany
V plném počtu osmadvaceti mužů
a dvou žen pracují sotva od listopadu,
ale už si vydobyli respekt i úctu. Řeč je
o asistentech přepravy, jejichž úkolem
je kontrola dodržování přepravních
podmínek, zajištění bezpečnosti v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy a pomoc cestujícím.
„Ti si tuto službu velice chválí a jsou za
ni rádi. Dokonce nám píší lidé z jiných
měst, ať jim tam asistenty pošleme,“
řekl k pilotnímu projektu v rámci ČR
generální ředitel Dopravního podniku
Ostrava Daniel Morys.
Zavedení „dopravních ombudsmanů“, jak jim začala říkat veřejnost,
vyvolalo debatu i na sociálních sítích.
Městská dopravní společnost toho využila k vyhlášení ankety, v níž se mohli
občané města vyslovit k tomu, na kterých spojích chtějí asistenty potkávat.

Dotazník vyplnilo na 300 respondentů, kteří hlasovali nejčastěji pro tramvajové linky 4, 3 a 11, autobusové linky
21, 48 a 33 a trolejbusovou linku 108.
„Na základě ankety jsme si udělali obrázek o linkách, které jsou podle
cestujících problémové. Od prosince jezdí asistenti také tam, kde si to
cestující nejvíc přejí,“ doplnil Daniel
Morys. Současně připustil, že úspěch
projektu zaujal vedení města a to se
rozhodlo jednat o navýšení jejich počtu. Zatímco v současné době jich
dopravní podnik zaměstnává 30, do
budoucna by jich mohlo být 45 nebo
50. Ze současných 40 na 45 by mohl
narůst také počet revizorů.
„Jde o skupinu lidí, která tvoří preventivní a výchovný nástroj ke změně
kultury cestování městskou hromadnou dopravou v Ostravě,“ vysvětlil ře-

ditel Morys. „Ta není jen otázkou nových autobusů či tramvají, ale hlavně

přístupu a chování lidí, které chceme
změnit,“ dodal Daniel Morys. 
(bk)

Asistenti přepravy jsou vidět a cestující jim fandí. 

Foto: DPO
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Pomoc a poradenství
obětem trestných činů

Kam se obrátit
Probační mediační služba ČR
Poradna pro oběti
Poděbradova 1223,
702 00 Ostrava
tel.: +420 727 940 151
e-mail: pmsostrava@gmail.com
www.pmscr.cz

Bílý kruh bezpečí
Poradna pro oběti trestné
činnosti
28. října 124 (Dům kultury města
Ostravy), 702 00 Ostrava,
tel.: 597 489 204, 731 306 411
bezpl. non-stop linka: 116 006
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz,
www.bkb.cz
Bílý kruh bezpečí
Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím
28. října 124, 702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207, 739 449 275
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz
www.domacinasili.cz
Slezská diakonie
Občanská poradna Ostrava
Štramberská 47, 703 00 Ostrava,
tel.: 734 645 275,
e-mail:
obcan.ov@slezskadiakonie.cz,
www.slezskadiakonie.cz
Společně – Jekhetane o.p.s.
Občanská poradna
Pobočka Ostrava-Přívoz:
U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava
tel.: 602 248 693
e-mail: poradna@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz
Společně – Jekhetane o.p.s.
Kontaktní místo
Občanské poradny
Pobočka Ostrava-Poruba
Dělnická 20, 708 00 Ostrava,
tel.: 778 059 313
e-mail: poradna@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz
Charita Ostrava
Poradna Charity Ostrava
Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava,
tel.: 599 526 906, 731 625 767,
e-mail: cho.poradna@charita.cz,
http://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/
Diecézní charita
ostravsko-opavská
Poradenské a informační
centrum Ostrava
Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 128 309, 731 625 872,
bezplatná linka 800 400 214
(pondělí – pátek 8-14 hodin)
e-mail: poradna@dchoo.charita.cz
www.dchoo.caritas.cz
Vzájemné soužití o.p.s.
Sociálně právní poradna
Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
tel.: 596 128 401, 596 128 402,
e-mail:
poradna@vzajemnesouziti.cz
www.vzajemnesouziti.cz
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Den 22. února byl vyhlášen v roce 1990 Evropským dnem obětí

Možná oběť trestného činu? Každý z nás
Když se řekne oběť trestného činu,
mnohým z nás automaticky vytane
na mysli někdo, kdo byl přepaden,
znásilněn nebo dokonce zabit. Tento obraz kvůli „atraktivitě“ tématu
podporují mnohdy také média. Je
důležité si uvědomit, že kromě takto
závažných trestných činů se může do
role oběti dostat prakticky každý. Bez
ohledu na věk a pohlaví. Obětmi trestných činů se stávají děti, dospělí, senioři, muži i ženy. Byl vám vykraden
sklep? Stali jste se účastníky dopravní
nehody a utrpěli jste škodu na zdraví
nebo majetku? Podepsali jste smlouvu a druhá strana vám tvrdí, že jste
povinni plnit něco, o čem jste neměli
ani tušení? Nesete si dosud následky
takových jednání? Pak jste se mohli
snadno a jednoduše stát obětí trestného činu, což dokazuje i případ z praxe
poraden pro oběti trestných činů.
Senior (70 let) byl při nakupování okraden v obchodě o peněženku.
Tuto skutečnost zjistil při placení, kdy
ji nemohl nalézt. V peněžence měl
občanský průkaz, 600 Kč a kartičku

zdravotní pojišťovny. Po této krádeži
se uzavřel do sebe, přestal docházet
do klubu seniorů, prakticky nevycházel ze svého bytu. Poté, co byl prostřednictvím své rodiny kontaktován
s poradnou pro oběti, ukázalo se, že
tato událost velmi negativně zasáhla
do jeho života, s přetrvávajícími následky. Okradený muž se nejprve cítil
trapně a ostudně u pokladny, kdy měl
pocit, že okolostojící i prodavačka na
něj hledí ve smyslu „no jo, důchodce,
zapomněl peněženku doma a teď si
vymýšlí, že mu ji někdo ukradl“. Tento
pocit křivdy a nepochopení si s sebou
nesl i v dalších dnech po této události. Dalším negativním dopadem pro
něj bylo to, že oněch odcizených 600
Kč představovalo pro jeho měsíční
rozpočet výraznou sumu, za kterou
si obvykle kupoval jídlo na celý jeden
týden. Postupně se u něj prohlubovaly obavy a ztráta pocitu bezpečí, které zvyšovaly jeho izolaci od okolního
světa.
Teprve poté, co pomohla seniorova
rodina a zprostředkovala mu kontakt
s poradnou pro oběti, měl možnost
o celé situaci mluvit, mohl popsat svá
trápení i obavy. Postupně získal důvěru v sebe sama i ve své okolí.

Stali jste se vy nebo někdo
vám blízký obětí? Nemusíte
v tom být sami.

Na příkladu z praxe jsme ukázali, že
pokud se stanete obětí jakéhokoliv
protiprávního jednání, je prvotně velmi důležitá podpora ze strany vašich
nejbližších. Současně se s dopady takovéto situace můžete lépe vyrovnat,
pokud využijete služeb odborných
poraden. Ze zákona máte právo na
bezplatné poradenství, poskytnutí
právních informací, pomoc s orientací
v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků
trestného činu a neméně důležitou
psychickou podporu a pomoc. Kontaktní seznam poraden, které působí
na území Ostravy, uvádíme na této
stránce.  Za Tým pro oběti Tomáš Zmija
Evropský den obětí nám
připomíná, kolik z nás se už
stalo obětí trestného činu.
Tento den nám má pomoci
zvýšit povědomí o možné
pomoci a podpoře obětem
i jejich blízkým, které o
 bvykle
tato situace též zasáhne,
i když nepřímo.

Trestní řízení? Je dobré mít informace předem
Máte podezření, že jste se stali obětí trestného činu (situace mohou být různé, od jednorázové a proto zcela nečekané např. okradení, dopravní nehodu
až po déle trvající, např. vydírání apod.) a odhodlali jste se tuto těžkou situaci
řešit (opět můžete využít pomoci svých nejbližších i odborných poraden)?
Pak vám může pomoci následující stručný průvodce trestním řízením.

Přípravné řízení

Podání trestního oznámení
Trestní oznámení se podává písemně
nebo ústně (a v případě, že máte obavy, i anonymně) na všech služebnách
Policie ČR nebo u státního zastupitelství (Okresní státní zastupitelství
v Ostravě). Trestní oznámení je v podstatě vaším příběhem, v němž popisujete, kdo a jakou vám způsobil újmu,
škodu apod. Kdy vám tato příkoří
způsobil a jaké následky to pro vás
má. U trestního oznámení se od vás
neočekává, že budete odborně uvádět,
o jaký trestný čin se jedná, dle jakého
paragrafu trestního zákona apod. Posouzení daného činu nechejte na orgánech činných v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud).
Prověřování podezření
ze spáchání trestného činu (po podání
trestního oznámení či jiného podnětu)
V případě, že jde o podezření
z trestného činu, policejní orgán zahájí úkony trestního řízení a provádí
prověřování. Oběť podává vysvětlení
u Policie ČR.

Vyšetřování
Nasvědčují-li prověřováním zjištěné
a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl
spáchán trestný čin, a je-li dostatečně
odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, policejní orgán zahájí trestní
stíhání. V případě, že o to jako poškozený/oběť výslovně požádáte, musí
vám být doručen opis usnesení o zahájení trestního stíhání. Jako oběť můžete být také vyslechnuti policejním
orgánem (tohoto výslechu se může zúčastnit i obviněný a jeho obhájce).
Víte, jakou škodu jste způsobeným
činem utrpěli a budete ji chtít po tom,
kdo vám ji způsobil, uhradit? Vše sepište a vyčíslete a předejte vyšetřujícímu orgánu – je to váš návrh na náhradu škody. Později můžete tento návrh
doplňovat, ale důležité je jej v této fázi
včas podat.
Po ukončení vyšetřování vám policejní orgán umožní prostudovat spis
a učinit případné návrhy na doplnění
dokazování.
Obžaloba
Jestliže výsledky vyšetřování odů-

vodňují postavení obviněného před
soud, státní zástupce podá obžalobu,
o čemž vyrozumí i vás, jako oběť daného činu.

Řízení před soudem
Soud přezkoumává obvinění obsažená
v obžalobě. Cílem líčení před soudem
je prokázat vinu či nevinu obžalovaného a rozhodnout o případném trestu.
Výsledkem hlavního líčení je zpravidla vyhlášení rozsudku o vině či zproštění obžaloby.
Jako oběť/poškozený můžete soud
požádat, abyste byli vyslechnuti bez
přítomnosti obžalovaného v jednací
soudní síni.

Vykonávací řízení
(výkon uloženého trestu)
Po nabytí právní moci rozsudku následuje výkon trestu.
Jako oběť máte právo žádat o vyrozumění, že pachatel byl propuštěn z výkonu trestu, z vazby apod.

Důvěrník
Ve všech uvedených fázích trestního
řízení máte jako oběť právo na doprovod důvěrníka. Tím je fyzická osoba
(člen vaší rodiny, přítel, poradce pro
oběti apod.), která vám poskytuje zejména psychickou oporu. Nemá však
právo zasahovat do průběhu jednotlivých úkonů nebo vyšetřování.
(r)

OSTRAVSKÁ RADNICE

7

ÚNOR 2018

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi přinesla změny ve výplatách dávek

Veřejná služba pro lepší příjmy
úřad práce

Novelou zákona o pomoci v hmotné
nouzi byly loni upraveny podmínky
výplaty příspěvku na živobytí. Lidé,
kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a současně pobírají dávky
hmotné nouze déle než půl roku, mají
od srpna 2017 možnost si zvýšit příjem v rámci veřejné služby. Pokud se
do veřejné služby lidé nezapojí a nepatří mezi vyloučené skupiny obyvatel, které tvoří například senioři nebo
osoby se zdravotním postižením, výše
příspěvku na živobytí jim klesne na
existenční minimum, to znamená na
částku 2200 korun. Při odpracování
alespoň 20 hodin týdně budou lidé
pobírat dávku v původní výši, při odpracování 30 hodin týdně si dávku
mohou navýšit. Toto opatření je zaměřeno na zvýšení motivace k práci
a získání pracovních návyků u dlouhodobě nezaměstnaných.
Veřejná služba může být organizována zejména orgány státní správy
a samosprávy, nestátními neziskovými organizacemi jako např. obecně
prospěšnými společnostmi, příspěvkovými organizacemi, školami a organizacemi, které s obcí nebo krajem
spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu. Činnosti, ve kterých může
být veřejná služba organizována, jsou
vymezeny zákonem. Jedná se například o zajištění údržby ulic a veřejných prostranství, ochranu životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostat-

ní veřejné zeleně, zajištění pořádání
veřejnosti přístupných sportovních,
kulturních a obdobných podniků,
pomocné práce administrativního
charakteru, udržování veřejného pořádku, zajištění pomocných činností
v oblasti poskytování zdravotní péče
nebo v oblasti sociální péče a zajišťování péče o opuštěná a týraná zvířata.
V rámci města Ostravy bylo na konci roku 2017 evidováno 618 pozic na
veřejnou službu u 33 zaměstnavatelů.
Z nabízených míst je obsazeno zhruba
70 procent. Organizátory veřejné služby jsou některé úřady městských obvodů, příspěvkové organizace a městské firmy. Nejvíce jsou zastoupeny

nestátní neziskové organizace. Místa
veřejné služby jsou k dispozici pro zájemce v rámci celého území Ostravy.
Jedná se nejčastěji o pracovní pozice
na úklid veřejných prostranství, stavební a údržbářské práce a místa v sociálních službách.
Zájemci o výkon veřejné služby se
mohou obracet na pracovníky příslušné pobočky Úřadu práce ČR, kteří jim
poskytnou vždy aktuální seznam organizátorů veřejné služby. Při zájmu
o organizování veřejné služby je potřeba kontaktovat příslušnou pobočku
Úřadu práce ČR, kde jsou k dispozici
formuláře žádosti o organizování veřejné služby. 
(ja)

Denní centrum Charity Ostrava slouží lidem s různým zdravotním postižením

Úleva pro rodinu, která pečuje o své seniory

Zajistit potřeby lidí, kteří trpí chorobami stáří, zejména Alzheimerovou
a Parkinsonovou nemocí, v době, kdy
o ně nemohou pečovat jejich rodinní
příslušníci a blízcí, takové je poslání Denního centra Charity Ostrava
v Charitním domě sv. Alžběty v Zelené
ulici v Mariánských Horách. Zařízení

je určeno také pro lidi, kteří trpí smyslovými a pohybovými poruchami, počínající demencí a dalšími nemocemi.
Cílem je umožnit těmto lidem, aby
mohli co nejdéle zůstávat v domácím
prostředí. Navíc uživatelům služby, jejichž údělem je v době nepřítomnosti
jejich blízkých prázdnota a osamělost,

V Denním centru Charity Ostrava v Mariánských Horách. 

Foto: ChO

umožňuje aktivní využití času, společenský kontakt s vrstevníky a širším
okolím. Tím podporuje jejich samostatnost a vytváří podmínky pro jejich
důstojný a aktivní život.
Na základě dohody s rodinou služba
mariánskohorského charitního denního centra přebírá uživatele na přesně
vymezenou dobu, než se jeho blízcí
vrátí ze zaměstnání nebo si vyřídí své
osobní záležitosti, například návštěvu
lékaře či úřadu. Poskytuje také stravu, pečovatelské služby, aktivizační
a vzdělávací program a společenské
aktivity včetně procházek či výletů.
Přímo v areálu služby je nová relaxační místnost a terapeutická zahrada.
Centrum je otevřeno vždy od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin. Kontaktovat se s jeho zástupci lze telefonicky
na číslech 599 526 912, 731 682 547
a 737 553 169 nebo e-mailem na adrese cho.domovinka@charita.cz. Podrobnosti můžete najít na webu www.
ostrava.caritas.cz. 
(dk)

Podané ruce
pomáhají 16 let
Život je složitý, když člověk nemůže dělat obyčejné každodenní věci.
Třeba vstát z postele, nasnídat se,
umýt, obléknout a jít do práce nebo
do školy. A jsou lidé, kteří právě toto
nezvládnou. Nezbývá jim pak, než
vyhledat pomoc, kterou jim v Ostravě poskytuje už 15 let organizace
Podané ruce – osobní asistence. Ta
působí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Loni
měla na území správního obvodu
Ostrava 71 klientů, u kterých osobní asistentky odpracovaly téměř 49
tisíc hodin.
Osobní asistent či asistentka pomáhá lidem při zvládání běžných
činností, jako je hygiena, oblékání,
péče o domácnost. Umožňuje tak
hendikepovanému člověku zachovat si určitou míru samostatnosti
a setrvat v domácím prostředí, na
které je zvyklý. Nabízí také doprovod na procházky, na nákup, do
kina, do zaměstnání či školy. Rozsah služby záleží na potřebě konkrétního člověka. Pomoc osobní
asistence mohou využívat děti od
jednoho roku věku po seniory. Na
úhradu služby je možné využít příspěvek na péči.
Od roku 2000 poskytuje organizace Podané ruce také služby canisterapie, což je dobrovolnická činnost, které se ve svém volném čase
věnují školení psovodi se svými speciálně cvičenými psy. Více informací na www.podaneruce.eu. 
(jm)

charita ostrava
Dny otevřených dveří
Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory,
hospici, denních centrech, poradnách
nebo azylových domech Charity Ostrava mají zájemci z řad široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří 21.
a 22. února v době od 9 do 17 hodin.

Jak pečovat o nemocného
Pokračování bezplatného semináře
s názvem Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí se uskuteční
15. února od 14 h v budově Hospice
sv. Lukáše v Charvátské ul. ve Výškovicích. Na školení se je třeba přihlásit
u Anny Štefkové, tel. 599 508 533,
mobil 731 534 002, nebo e-mailem na
adrese cho.hospicova.poradna@charita.cz. Naučíte se, jak zvládnout péči
o člověka se sníženou pohyblivostí.
Dozvíte se, jak se nemocnému podává
strava, tekutiny a léky, jak se provádí jeho osobní hygiena či polohování
jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky.  (dk)
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Moderní ubytovací zařízení poskytuje zázemí sportovcům a pořádá kongresy

Hotel Clarion má 45letou historii
výročí

Historie ostravského Clarion Congress Hotelu spadá do roku 1973.
Projektanti Vítkovických železáren
zpracovali v tomto roce projekt na výstavbu Společenského zařízení Vítkovice, které bylo později přejmenováno
na Atom. Rodný list hotelu se tak začal psát před 45 roky. Ve stejném roce
začala výstavba, která trvala dva roky.
Pro umístění hotelu byla rozhodující minimální vzdálenost k ředitelství
železárenského podniku. Po svém otevření v roce 1975 disponoval hotel 108
lůžky.
V roce 2003 hotel koupilo město od
společnosti Vítkovice. Provedlo rozsáhlou rekonstrukci, aby kvalita odpovídala čtyřem hvězdičkám. Od roku
2009 hotel vlastní společnost CPI
Hotels, která změnila jeho jméno na
Clarion Congress Hotel Ostrava. V letech 2012 až 2013 majitelé přistavěli
nové kongresové centrum s rozlohou
2000 m2. Hotel nyní disponuje dvanácti reprezentativními sály a salonky.
V současné době má hotel kapacitu
327 stálých lůžek v 169 pokojích. „Jsme
jediným hotelem na severní Moravě,
který má kongresové centrum pro až
14 600 účastníků. Konají se u nás odborné kongresy a konference, vrcholná jednání politických stran a různé
mezinárodní akce. U větších kongresů
pomáháme i ostatním ostravským hotelům, když u nich ubytováváme naše
klienty. Kongresy se konají i v Dolní
oblasti Vítkovice a u těchto akcí my
i další hotely poskytují ubytování. Pří-

Clarion Congress Hotel, jehož výstavba začala v roce 1973. 

kladem může být letošní světová konference blogerů a youtuberů tTbex,
kdy část účastníků bude bydlet u nás,“
uvedl ředitel Clarion Congress Hotelu
Ostrava Radim Beneš.
V hotelu nacházejí zázemí sportovci.
„Velkou výhodou je blízkost sportovních zařízení – Ostravar Arény, v níž
se konalo mistrovství světa v hokeji
a mistrovství Evropy v krasobruslení, a Městského stadionu, na němž se
utkávají atleti na Zlaté tretře a letos
se na něm uskuteční atletický Kontinentální pohár. Ubytovávají se u nás
i sportovci, kteří trénují v nové atletické hale,“ dodal ředitel.
Hotelová kuchyně zvládá připravit
stravu sportovcům, byť bývá odlišná

Foto: archiv hotelu

před a po závodě nebo zápase. „Suroviny a celý jídelníček dohodneme vždy
se sportovním lékařem. Nahrazujeme
složky, které mohou způsobit alergie,
připravujeme masité i bezmasé a dietní pokrmy nebo pokrmy bez laktózy.
Máme bezlepkové pečivo i těstoviny,“
vypočetl Radim Beneš. Jediným sportovcem, který měl speciální požadavek, byl sprinter Usain Bolt. Přál si mít
na pokoji Playstation a volné chvilky
trávil hraním her.
V hotelu stoupá také počet individuálních turistů. Přijíždějí prakticky
z celého světa a chtějí navštívit industriální památky, účastní se hudebních
festivalů anebo je čekají obchodní jednání. 
(rs)
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Paměť Ostravy
pro rok 2018
Knihovna města Ostravy (KMO)
zve opět všechny Ostravany a Ostravanky rodem i srdcem k zapojení
do sběru vzpomínek. Dosud zaznamenané paměti pracovníci knihovny zpracovali do podoby knihy, která je k dispozici ve fondech KMO.
V loňském roce zpracovali a vydali
také rozšířenou verzi publikace
pod názvem Paměť Ostravy 2014
až 2017, a to v elektronické podobě. Jsou zde texty například o Ostravě v době války, o období 60. let
20. století, o čtenářských zážitcích,
školství, skautingu, kultuře.
„Ostravu vždy charakterizovala
těžká práce, to se nám s léty vytrácí z paměti. A co teprve mladší
generaci! Těžko říct, kolik obyvatel Ostravy se narodilo až poté, co
30. června 1994 vyjel poslední vozík s uhlím z Dolu Odra v Přívoze.
Zavzpomínejte, prosím, na doly,
šachty, hutě, ocelárny, ale i na jakékoli jiné pracovní prostředí, ať
se specifická Ostrava nevytratí už
napořád. Právě práci vyhlašujeme
pro rok 2018 za hlavní téma našeho dlouhodobého projektu sběru
vzpomínek pamětníků,“ uvedla autorka projektu Jarmila Burešová.
Vaše psané příspěvky knihovníci
rádi přijmou v ústřední knihovně
nebo v kterékoli z 27 poboček KMO.
Kontaktovat můžete také Filipa
Hrazdila na tel. čísle 599 522 541
nebo Jarmilu Burešovou na číslech
599 522 222, 603 496 975, popřípadě můžete psát na e-mail: buresova@kmo.cz. 
(jb)

proměny ostravy na historických fotografiích a pohlednicích

Rozvoj Mariánských Hor byl spojen s rozrůstáním průmyslu v Moravské Ostravě a Vítkovicích a s výstavbou železnice se zastávkou ve Svinově. Díky tomu
ožila ulice 28. října i Mariánské náměstí, kde v roce 1910 začali měsťaně stavět
činžovní domy s prodejnami v přízemích. Chyběly zde ovšem solidní ubytovací
prostory. To vyřešil hotel Belvedere, otevřený na náměstí v roce 1912. Hostům
sloužilo sedm pokojů s vybavením na vysoké úrovni. V přízemí fungovala 17 metrů dlouhá restaurace, kavárna a z náměstí byla zvlášť přístupná hospoda.

Jednou z nejkrásnějších budov v Přívoze je bývalá radnice (na pohlednici z roku
1918). Původně měla stát na náměstí, ale nakonec vedení Přívozu využilo parcelu za kostelem. Budova radnice byla postavena v letech 1896 až 1897 podle
plánů rakouského architekta Camilla Sitteho. Ten ji navrhl jako dvoukřídlou
stavbu v novobarokním stylu. Přízemí je zdobeno výrazným kvádrovým zdivem.
V patře byl zasedací sál, který v současné době slouží jako studovna. Vedení
radnice sídlilo v budově do roku 1924, dnes je v ní Archiv města Ostravy.  (rs)

OSTRAVSKÁ RADNICE

9

ÚNOR 2018

Více než stosedmdesátiletá cesta vedla od městského špitálu k instituci vyhlášené po celém regionu

Začalo to Infekční nemocnicí na Pastvinách
z historie města

Je tomu již téměř 120 let, co byla za
velmi nepříznivého dubnového počasí na Fifejdách (původně Viehweide
– pastviny) otevřena nová budova
městské nemocnice. Tehdejší starosta
Moravské Ostravy Adalbert Johanny předal klíč od jejích bran primáři
Friedrichu Neugebauerovi 14. dubna
1898. Slavnosti byl přítomen i sám
moravský držitel, baron Spenc-Boden.
Stará, jednopatrová a již nevyhovující
nemocniční budova na dnešní třídě
28. října (nyní v těchto místech sídlí Všeobecná zdravotní pojišťovna)
se přestala používat a byla prodána.
Sloužila nemocným od května 1848.
Nový nemocniční objekt s kapacitou
190 lůžek projektoval a na stavbě se
podílel stavitel Hans Ulrich z Morav
ské Ostravy. Celkové náklady na
výstavbu a vnitřní vybavení financované z městské pokladny se vyšplhaly

na jeden milion rakouských korun. Až
do roku 1918 nesla městská nemocnice
název Veřejná nemocnice císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě.
Její další rozvoj brzdil jev obvyklý v dějinách nejen národních,
ale i světových – neustálý nedostatek
peněz – ve státní i městské pokladně. Proto byl až v roce 1925 měst
skou radou projednán návrh na stavbu pavilonu pro krční onemocnění.
Nákladem tří milionů korun byl
postaven roku 1927, o pět let později
jej doplnil moderní blok pro oddělení
očních, ušních, nosních a krčních chorob se 128 lůžky. V roce 1935 tu bylo
zaměstnáno 5 primářů, 12 sekundářů,
67 řádových sester, 8 ošetřovatelů, 32
domácích pomocnic a v administrativě 9 úředníků.
V roce 1938 stoupl počet lůžek
již na více než sedm set padesát.
Další rozmach nemocničního komplexu přichází ve čtyřicátých letech,

specializují se oddělení nemocnice
a zřizují nové primariáty a ordináty.
Městská nemocnice patřila k nej
větším nemocnicím na Moravě a byla

vyhledávána pro odborný věhlas pacienty ze širokého okolí. Od roku
1992 je Městská nemocnice Ostrava
příspěvkovou organizací města.  (ph)

Ostravská městská nemocnice na pohlednici vydané kolem roku 1915.

Ordinace pro lidi bez domova Dva granty k výročí republiky
Armáda spásy otevřela ordinaci pro že si nové služby velmi cení: „Zřízení
chudé v Ostravě. Od začátku roku Ordinace pro chudé vnímám jako a připomínce Leoše Janáčka

zde bylo ošetřeno 70 pacientů. Vznik
této speciální aktivity, navazující na
systém sociálních služeb, podpořilo
i město Ostrava.
Ordinace pomůže například s pro
blémem zajištění zdravotní péče lidem
žijícím bez domova pro jejich mnohdy
specifické potřeby i projevy chování.
Odhaduje se, že během prvního roku
ordinace bude zaregistrováno nej
méně 500 různých pacientů. Cílem je
mít zdravotnická zařízení, díky kterým
budeme mít možnost efektivně řešit
problematiku bezdomovectví v rámci komplexního týmu – lékař, sestra,
sociální pracovník, terénní pracovník
– a dostupnosti ambulantních a pobytových služeb. Náměstek primátora
města Ostravy Michal Mariánek řekl,

významný počin Armády spásy ve
prospěch osob bez přístřeší, žijících na
ulici či v azylových a jiných zařízeních.
Společným cílem města a Armády
spásy je zajistit těmto lidem dostupnou zdravotní péči, preventivně působit proti šíření infekčních chorob,
snížit nemocnost a pomoci zlepšit jejich zdravotní stav a v neposlední řadě
zabezpečit úlevu také zdravotnickým
zařízením, která mnohdy na kontakt
s lidmi bez domova nejsou připrave
na. Jedná se o první zdravotnické
zařízení tohoto typu v Ostravě, na jehož vybudování se podílelo také město Ostrava, které v roce 2017 poskytlo
na vybavení ordinace dotaci z odvodů
z loterií a jiných podobných her ve výši
500 tisíc korun.” 
(ph)

podpora akcí
Rada města v lednu schválila dva
dotační programy pro oblast kultury s názvy 100 let republiky: Ostrava
1918 – 2018 a 90. výročí úmrtí českého
hudebního skladatele Leoše Janáčka.
Projekty mohou být podpořeny maximální částkou 50 tisíc korun a celkem
je na ně vyčleněno 1,2 milionu korun.
Termín pro podání žádostí u obou výzev je od 5. do 9. března.
„Z předchozích dvou let máme zkušenosti s dotačními programy v oblasti kultury, kterými jsme si připomněli
400 let od úmrtí Williama Shakespeara, a vloni to byla podpora akcí k 750
letům od první písemné zmínky o Ostravě. V obou případech se nám podařilo do projektů zapojit řadu subjektů.
V letošním roce přicházíme s dalšími dvěma výzvami. Věřím, že zaujmou
a přihlásí se nám kulturní i vzdělávací instituce s nápady, které podpoříme. O konkrétních akcích rozhodnou
v dubnu zastupitelé,“ řekl primátor
Tomáš Macura.

Sto let Československa

Náměstek M. Mariánek (uprostřed) při slavnostním otevření.  Foto: Armáda spásy.

První dotační výzva se týká připomínky 100. výročí vzniku Československa,
je spjato s 28. říjnem 1918. Pro Česko
je tento den státním svátkem, který je
příležitostí k mnohým oslavám a vzpomínkovým akcím. Granty jsou směrovány na ty, které připomenou události
z října 1918, ale i další významná osmičková výročí v novodobých dějinách, zejména rok 1938, 1948 a 1968.

Mělo by se jednat o výstavy, vydání
publikací, historicky osvětová setkání, realizace představení, přednášky,
workshopy a další aktivity. Na podporu projektů je vyčleněno celkem 650
tisíc korun.

Výročí hudebního skladatele
Druhý program je spojen s 90. výročím úmrtí světoznámého skladatele
Leoše Janáčka. Jeho podpora a sounáležitost s budováním národního státu
je významná stejně jako jeho podíl na
reprezentaci české hudby v zahraničí. Vznik nového samostatného státu
v roce 1918 a mezinárodní uznání Janáčkovy opery Její pastorkyňa v cizině
zahájily novou éru vnímání jeho hudby.
„V roce, kdy si připomínáme 90 let
od úmrtí tohoto světově uznávaného skladatele, došlo nejen ke spojení
dvou tradičních festivalů – Janáčkův
máj a Janáčkovy Hukvaldy – v jeden
s názvem Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, ale navíc vypisujeme dotační titul k akcím, které tohoto
skladatele připomenou. Věřím, že organizátoři festivalu přijdou s novými
nápady, které osvěží hudební dění
v Ostravě i okolí a veřejnost si požádá o dotace na akce, které připomínku letošního výročí důstojně rozšíří,“
řekl náměstek primátora pro kulturu
Zbyněk Pražák.
Granty se mohou týkat uvedení Janáčkových děl, výstav, publikací, přednášek, workshopů i dalších aktivit. Je
na ně vyčleněno 550 tisíc korun.  (av)
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co, kdy, kde ve městě
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla:
7. a 8. 2. (19) Kouzelná flétna (Fakulta umění
Ostravské univerzity); 9. 2. (19) Chvilková slabost (hrají: D. Matásek, P. Špalková a další);
12. 2. (19) Commedia finita (hrají: D. Černá, D.
Kolářová a další); 18. 2. (19) Perfect days (hrají:
L. Vlasáková, J. Dolanský); 19. 2. (19) Manželské vraždění (hrají: J. Dušek, N. Burger); 23. 2.
(19) Skleněný zvěřinec (hrají: S. Stašová a další);
2. 3. (19) Celebrity s.r.o. Zábava: 10. 2. (10) Velký
maškarní karneval; 13. 2. (19) Daniel Landa Obvšeník; 15. 2. (19) Pavel Dobeš; 6. 3. (19) Modrobílé ticho – tajuplná Antarktida II. Cestopis:
13. 2. (18) Skotsko; 15. 2. (19) Kouzlo Svanetie.
Pro děti: 25. 2. (16) Tři přadleny.
DŮM KULTURY AKORD. 7. 2. (19) Akt – Divadlo Járy Cimrmana; 9. 2. (19.30) 26. Reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih; 10. 2.
(19.30) Funus bál; 14. 2. (17) 3600 km pěšky po
hranicích Československa – Václav Malinský;
16. 2. (19) 9. Oldies ples; 17. 2. (19.30) Mandrage – tour 2018; 21. 2. (19) Věra (Studio DVA
divadlo); 25. 2. (16) Karneval s myškou Klárkou
a veverkou Terkou, 28. 2. (19) Cigánski diabli –
Gypsy Devils; 28. 2. Vernisáž Jaroslava Vilíma.
SBĚRATELSKÁ BURZA. Tradiční bleší trh na
Černé louce je zaměřen na prodej a výměnu předmětů všech sběratelských oborů. Koná se v sobotu 24. února od 7 do 12 hodin.
FAUNA TRHY. Všem drobným chovatelům
okrasného ptactva, psů, koček, drobných savců,
akvarijních ryb, kožešinových zvířat nebo pavouků jsou v neděli 18. února od 8 do 12 hodin určeny Fauna trhy na Černé louce. Na trzích nakoupí
zvířata, chovatelské potřeby či krmivo.
DĚTSKÝ BAZAR. Na Avízo bazaru na Černé
louce v neděli 25. února od 8 do 12 hodin nakoupí návštěvníci dětský a kojenecký textil, kočárky,
hračky, sportovní potřeby a knihy. Na nejmenší
čekají dětské koutky s programem.
FRANCOUZSKÉ ŠANSONY. Francouzské šansony v podání Chantal Poullain zazní 22. února
v Kině Vesmír. Zpěvačka s francouzskými kořeny
vystoupí pro projekt Jiná kultura Ostrava 4 WoMan. Chantal zazpívá své vlastní písně, ale také
tradiční francouzské šansony společně s jazzově
laděnou kapelou pod vedením Š. Markoviče.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. Neil Zaza, král světového melodického rocku, vystoupí 14. února
v klubu Parník. Americký kytarista je známý zejména svou speciální technikou, stejně jako kombinováním klasických a moderních kytarových
prvků. Jeho klubový koncert s vlastní kapelou je
příslibem k nevšednímu zážitku. Alice Springs
přiveze 15. února do Ostravy bluesový program,
který vznikl původně pro poslední koncert dnes
již zesnulé legendy B. B. Kinga, na kterém si tato
formace měla čest v roce 2009 zahrát. Originální
osobnosti české hudební scény, brilantní kytara
Michala Pavlíčka v souladu s nezaměnitelným
emocionálním výrazem Moniky Načevy zahrají
22. února.
BALET GALA. Za účasti hostů ze zahraničních
národních divadel z Polska, Německa a dalších
zemí se ve čtvrtek 28. února v Divadle Antonína Dvořáka uskuteční 5. ročník mezinárodního
baletního galakoncertu. Českou republiku bude
reprezentovat Národní divadlo v Praze, nezávislá
taneční scéna a domácí Národní divadlo moravskoslezské.
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Talentovaní hudebníci si zahrají společně s Janáčkovou filharmonií

Hudební mládí v Ostravě
Janáčkova filharmonie doprovodí 8. února mladé
a nadané muzikanty, kteří se v Ostravě představí
na koncertě zařazeném do cyklu Jeunesses musicales aneb Hudební mládí. Slovenský klavírista a vítěz Beethovenova Hradce Martin Chudada
zahraje Lisztův První klavírní koncert. Na pódiu
ho vystřídá varhaník Josef Kratochvíl, a to v První varhanní symfonii dalšího profesora Pařížské
konzervatoře Alexandra Guillmanta, dlouholetého
varhaníka v chrámě Nejsvětější Trojice v Paříži.
Následovat bude Debussyho klarinetová rapsodie.
Představí se s ní studentka ostravské konzervatoře
Kateřina Pašková. Na závěr zazní pod taktovkou
Sergeye Nellera, laureáta prestižní Mahlerovy dirigentské soutěže v Bamberku, suita č. 2 z Ravelova
baletu Dafnis a Chloé.
Na dalším koncertě nazvaném Lyrický večer se
Šeherezádou vystoupí 12. února makedonský pianista Simon Trpčeski. Recitál začíná ve společenském
sále Domu kultury města Ostravy v 19 hodin. Vstupenky lze zakoupit v Janáčekpointu (vstupní pro-

Pendl s novinkami
Čtvrtý ročník ostravské klubové noci Pendl se uskuteční v pátek 23. února. Unikátní multižánrová hudební událost odehrávající se ve vybraných klubech
v centru Ostravy nabídne desítky interpretů napříč
známými jmény, lokálními oblíbenci i neznámými
talenty. S jedinou vstupenkou máte zajištěn vstup
do pěti vyhlášených klubů (Barrák, Dock, Cooltour,
Marley, Stará aréna) a na všechny koncerty. Letos se
můžete těšit na Mňágu a Žďorp, Poletíme?, Robson
Revival, Big George & Moby Dick a další. Festival
přichází letos s několika novinkami. Už ve čtvrtek
22. února se uskuteční v klubech ve Stodolní a v jejím okolí několik koncertů. Zapojením Sádrového
ježka, Zadních vrátek, Cafe de la Ostrava, U Peciválů,
Bernies, Modrá myš, Au Pere Tranquille chce Pendl
dokázat, že kvalitní kultura se ze Stodolní ještě nevytratila. Do Pendlu se zapojí i nehudební podniky
a řada restaurací. Delší otevírací dobu se speciálním
programem si tak budou moci pendlující Ostravané
užít například v La Petite Conversation, Polo Café,
Radegastovně, Hogo Fogo, Atlantiku a dalších. Více
na www.pendlostrava.cz nebo na Facebooku.  (hob)

stor DKMO vpravo), pobočkách OIS nebo online na
www.jfo.cz 
(hob)

Makedonský pianista Simon Trpčeski.  Foto: archiv JFO

Galerie PLATO na jaře
oživí bývalý Bauhaus
Galerie současného umění Plato uzavřela svou Kancelář pro umění a od 11. dubna otevře své nové sídlo
v bývalé prodejně Bauhaus v centru Ostravy. „Téměř půlhektarová plocha pro současné umění – to je
středoevropský unikát,“ říká ředitel městské galerie
Marek Pokorný.
V Českobratrské ulici působilo Plato od března
2017, kde uskutečnilo 13 výstav a dalších 52 akcí
včetně přednášek či workshopů. Dvě loňské výstavy
zařadil prestižní polský časopis Szum mezi nejzajímavější ve střední a východní Evropě. I po zavření
své Kanceláře pokračuje Plato se vzdělávacími programy přímo ve školách. V otočných dveřích rektorátu technické univerzity trvá do konce února instalace Jiří Kovanda ve dveřích VŠB-TUO, oceněná
právě časopisem Szum.
Plato nyní připravuje pro Bauhaus program, který
bude určen všem se zájmem o současné (vizuální)
umění. Bauhaus se zaplní postupně – knihovnou,
bistrem, zahradou a dalším zázemím. 
(r)

Divadlo loutek slaví 65 let od svého založení
Ostravské Divadlo loutek letos oslaví šedesát pět
let od svého založení a hned zkraje letošního roku

Z inscenace Hrnečku, vař! 

Foto: archiv DLO

uvedlo premiéru inscenace Hrnečku, vař! aneb Dvě
pohádky o hrnečku v režii Václava Klemense. Inscenace, ve které se vše točí kolem kouzelných hrnečků, je určena dětem od tří let. Představení se skládá ze dvou příběhů. Prvním z nich je známý příběh
o kouzelném hrnečku, který umí uvařit tolik kaše,
kolik jen budete chtít – třeba i celý kopec. Na jevišti
nebude chybět hodná Barunka, popletená babička,
nesmělý krejčí ani zlý mlynář. A navíc k nim přibude líný Honza. Osobitá adaptace známé pohádky je
doplněná o druhý příběh, který motiv kouzelného
hrnečku převrací naruby a vypráví o tom, jak Honzu
touha po takovém hrnečku dočista proměnila.
Autorem představení je Vít Peřina, režie inscenace se ujal umělecký šéf divadla Václav Klemens
a dramaturgie Daniela Jirmanová. Loutky, kostýmy
a scénu navrhl Jaroslav Milfajt a hudbu složil Michal Sedláček. V inscenaci hrají Božena Homolková,
Lenka Pavlíčková a Karel Růžička. 
(hob)
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Herec Ivan Dejmal podal skvělý výkon v nové inscenaci Peer Gynt

Sezonu zahájily dvě premiéry
pozvánka do divadla

Do nového roku vstoupilo Národní divadlo moravskoslezské hned se dvěma premiérami. První z nich
je poetické drama díla Henrika Ibsena Peer Gynt.
V titulní roli se představil Ivan Dejmal, režie se ujal
Pavel Khek. Dramatická báseň Peer Gynt patří celosvětově k nejhranějším a nejznámějším Ibsenovým
dílům, soubor činohry Národního divadla moravskoslezského ji nastudoval poprvé. Hlavní hrdina
Peer již od dětství žije ve světě snů a fantazie, aby
se nemusel trápit starostmi nuzného života, který

s matkou, opuštěni otcem, vedou. Před každodenními starostmi utíká do vybájeného světa, kde může
být hrdinou, generálem, císařem a vším, čím si přeje. Kým je ale on sám? Životní překážky nezdolává,
ale obchází je, to, co ho tíží, nechává za sebou.
Druhou premiérou je hra Šťastni ve třech Eugèna Labicheho. Poklidně spokojené manželství pana
Marjavela a jeho druhé ženy Hermance je o to spokojenější, je-li u nich rodinný přítel Ernest. I jeho
strýc Jobelin má k Marjavelům pevnější pouto, než
by se na první pohled zdálo. Přijďte se podívat na
milostný trojuhelník po francouzsku. 
(hob)

Herci Ivan Dejmal s Annou Cónovou v Ibsenově hře Peer Gynt. 

Besedy v Knihcentru
Knihcentrum na Smetanově náměstí připravilo
na únor několik debat a setkání se zajímavými
osobnostmi. Zdeněk Svěrák zavzpomíná 8. února
na své oblíbené filmové komedie. Na přednášce spojené s výstavou představí 13. února Pavel
Goliáš Aniho papyrus, který je krásnou ukázkou
tzv. Egyptské knihy mrtvých. Rozhlasový redaktor Jiří Kamen 14. února představí svou knihu
Báječný svět hub. Investigativní novinář Jaroslav
Kmenta nahlédne do světa miliardáře a politika
Andreje Babiše. Beseda a autogramiáda spisovatele, esejisty, novináře, textaře a producenta
Michala Horáčka se koná 20. února. Přednášky
začínají vždy v 16 hodin. 	
(hob)

Foto: archiv NDM

Antivalentýnská večeře
Po loňském úspěchu pořádá kulturní centrum Cooltour antivalentýnskou komunitní večeři. Uvařte,
upečte, usmažte, smíchejte, zkrátka jakkoli připravte své oblíbené jídlo a doneste ho o něco více, abyste
se mohli podělit s ostatními. Zastavte se 14. února
v Cooltouru, ať už sami, v páru nebo ve skupince, na
tom nezáleží, bude to jistě pohodový večer.  (red)

Historie železáren
Pobočka Knihovny města Ostravy v ulici Závodní
pořádá 14. února od 16 hodin přednášku s názvem
Počátky Vítkovických železáren. Historik, pedagog
a ostravský patriot Tomáš Majliš posluchačům přiblíží počátky historie Vítkovických železáren.  (hob)

Matyáš Korvín ve vizuálních pramenech středověku
Galerie výtvarného umění pořádá 13. února přednášku Martina Zágory o Matyáši Hunyadim (1443
až 1490), známém jako Matyáš Korvín. Pocházel
z rodu, který nepatřil k staré rodové šlechtě, přesto
se stal nejprve uherským a později i českým králem.
Ve své době byl jedním z nejmocnějších panovníků
střední Evropy. Roku 1469 byl částí českých a moravských stavů zvolen českým vzdorokrálem proti
Jiřímu z Poděbrad a i po Poděbradově smrti usiloval
o uznání v boji proti Vladislavovi Jagellonskému. Po
společné dohodě z roku 1479 si oba podrželi titul dě-

dičného českého krále a rozdělili si pravomoci. Vladislav vládl jen v Čechách, Matyáš na Moravě a ve
vedlejších zemích Koruny české. Byl vzdělaný a proslul jako mecenáš umění a bibliofil, jeho knihovna
čítala kolem 2500 svazků. Na jeho dvoře působili
četní humanističtí učenci a renesanční umělci. Za
jeho vlády proniklo renesanční umění až na Moravu.
Přednáška přiblíží nejvýznamnější události Matyášova života a především umělecká díla s ním spjatá,
na nichž se často objevují jeho reprezentativní vypodobnění. 
(red)

co, kdy, kde ve městě
GALERIE MAGNA. V Galerii Magna v ulici Bieblově právě probíhá výstava maleb Pavla
Mühlbauera. Osmašedesátiletý malíř a kreslíř
Pavel Mühlbauer patří spolu s Ivanem Ouhelem a Františkem Hodonským k nejvýraznějším
představitelům současného českého krajinářství.
V letech 1969 až 1975 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, byl zakládajícím členem
společnosti Kruh v Kostelci nad Černými lesy
a od roku 1999 je členem výtvarného odboru obnovené Umělecké besedy. Maluje krajinu, kterou
důvěrně zná a kterou nesčetněkrát prošel v různých denních i ročních dobách. Konkrétně šumavské luhy a háje, ke kterým měl, jako rodák ze
Sušice, vždy blízko. Výstava potrvá do 4. března.
NA FOTKY DO MYRONA. V Divadle Jiřího Myrona budou až do konce února k vidění fotografie
držitele ceny WorldPressPhoto a fotoreportéra
České tiskové kanceláře Romana Vondrouše. Vystavené fotografie mapují atmosféru pražských
sídlišť a periferii hlavního města. Fotograf zde
představí i svůj stěžejní cyklus z dostihového prostředí. Premiéru má na ostravské výstavě soubor
fotografií Masopust. Tradici, jejíž počátky sahají
do 13. století, Vondrouš fotoaparátem zachytil
v letech 2016 a 2017 v Roztokách u Prahy. Zájemci si snímky mohou prohlédnout vždy hodinu
před představením.
BARMSKÉ DNY V ARÉNĚ. Fotografka a teoretička fotografie Martina Grmolenská se ostravskému publiku představí souborem fotografií
nazvaných Barmské dny. Ze svých cest po celém
světě si už přivezla řadu fotografických souborů.
Černobílé velkoformátové snímky nafotila při své
cestě do jihovýchodní Asie v roce 2014 a jsou k vidění do poloviny dubna ve foyer Komorní scény
Aréna.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V GALERII G. S větrem za zády. Takový je název výstavy fotografií
Evy Komárové v galerii G v Charitním středisku
Gabriel v Čujkovově ulici v Zábřehu, jejíž vernisáž proběhne 13. února od 17 hodin. Výstava
bude dostupná každý všední den od 8 do 16 h do
13. března.
NOVINKY NA BEATS FOR LOVE. Festival,
který je jednou z největších přehlídek taneční
hudby ve střední Evropě, se letos bude konat od
4. do 7. července v Dolní oblasti Vítkovic. Na více
než deseti pódiích na něm vystoupí téměř 400
umělců z celého světa. Jednou z největších hvězd
je norský producent a dýdžej Alan Walker, který
se proslavil hitem Faded. Na festivalu vystoupí
rovněž britský multiinstrumentalista Youngr,
který při svých vystoupeních hraje až na deset
hudebních nástrojů. Na scéně věnované stylu drum & bass zahraje novozélandské duo The
Upbeats. Dalšími účinkujícími na Beats for Love
budou nizozemský dýdžej a producent Dannic
nebo Ital Luca Agnelli.
SOKOLSKÁ 26. Václav Rodek je odborným
asistentem ateliéru malby Daniela Balabána na
Fakultě umění Ostravské univerzity. Ve výstavní
síni v ulici Sokolské se představí velkoformátovými obrazy, ve kterých osciluje mezi abstrakcí
malířského gesta a zobrazením. Autor oplývá
monumentálním cítěním při použití netradičních materiálů a malířských postupů. Výstava
s názvem „712 – 217“ se soustředí na ukázky jeho
tvorby z posledních pěti let. Výstava potrvá od
9. února do 9. března. 
(hob)
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Koncert Janáčkovy filharmonie připomenul vznik samostatného Československa a vlastenecké tradice

Má vlast na zahájení roku mnoha výročí
novoroční koncert

Symbolický, ryze český cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má
vlast si připravila na zahájení roku
100. výročí vzniku Československa
a 25 let samostatné České republiky Janáčkova filharmonie Ostrava.
Tradiční Novoroční koncert, který se
uskutečnil 12. března v Domu kultury
města Ostravy, zahájil spolu s ředitelem JFO Janem Žemlou primátor
města Tomáš Macura.
„Těch významných ‚osmičkových‘
výročí je daleko víc. Některá z nich
jsou kladná, některá tak napůl, některá by se slušela zapomenout. Ale byla
by to chyba, protože historie má tendenci se ve spirále opakovat,“ uvedl
Tomáš Macura.
Připomenul, že Bedřich Smetana
psal své vrcholné dílo v době, kdy byl
už těžce nemocný a prakticky hluchý.
V době, kdy se bojovalo o český jazyk,
českou kulturu a kdy se nad Evropou

Šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Ostrava Heiko Mathias Förster při řízení novoročního koncertu. 
Foto: Lukáš Kaboň

stahovaly mraky budoucích mocenských konfliktů a válek. Lidem se nežilo dobře a dobře na tom nebyla ani

Ostrava. „Vždyť v době, kdy vznikala
Má vlast, konkrétně v roce 1877, byla
v Ostravě založena teprve první střed-

ní škola – reálka, a to samozřejmě německá,“ konstatoval primátor.
Co z toho můžeme odvodit? „Zaprvé,
že život člověka provází v každé době
kromě přirozené starosti o současnost
a budoucnost i harmonie a krása, která
se skrývá například v hudbě. Zadruhé,
není od věci si uvědomit, že při všech
výhradách, které máme, žijeme pravděpodobně v nejšťastnější, nejklidnější a nejspokojenější době, jaká kdy
byla, v jedné z nejbezpečnějších částí
světa. A zatřetí, jestli s něčím nejsme
spokojeni, máme všichni, každý jeden
z nás, příležitost a možná i povinnost
věci začít měnit. Akorát nestačí prokazovat své postoje jen jednou za čas
během voleb,“ řekl primátor Tomáš
Macura.
Strhujícího novoročního koncertu se zúčastnili náměstci primátora,
pomocný biskup ostravsko-opavský
Martin David, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, senátoři, poslanci a další. 
(bk)

Šmejdi nabízejí lidem energii

Pěší zónu oživí italská restaurace

Podomní prodejci, pro které se vžilo
označení šmejdi, přišli s novou taktikou, jak se vetřít do domácností. Navštěvují nájemníky se lživým tvrzením,
že jednají po dohodě s magistrátem,
a nabízejí údajně výhodnější dodávku
energií. Lidem tvrdí, že kontakt na ně
získali právě z magistrátu.
„Statutární město Ostrava nevydalo
pokyn pro žádnou společnost, aby jeho
jménem oslovovalo fyzické, právnické osoby nebo společnosti, jejichž je
město 100% vlastníkem nebo zřizovatelem, a to včetně městských obvodů
a příspěvkových organizací. Rovněž

Restaurace Astoria v horní části Masarykova náměstí se promění na lokál italského typu – pizzerii Coloseum. Součástí restaurace o kapacitě
158 míst bude pizza pec, barový pult,
dětský koutek oddělený od hlavní
restaurace, salónek, vinotéka a také
koloniál s prodejem italských potravinových surovin, čerstvého pečiva či
cukrářských výrobků. Slíbil to Lukáš
Chlebovský König, jednatel společnosti Lorne style, která podepsala se
zástupci městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz nájemní smlouvu na
deset let plus šest měsíců na rekon-

město nevydalo žádný souhlas s tím,
aby se kdokoliv zaštiťoval jménem Magistrátu města Ostravy či statutárního
města Ostravy při nabídce zajištění výhodné ceny za elektrickou energii nebo
zemní plyn. Pokud se jakákoliv osoba
nebo organizace takto prezentuje, jedná se o podvod,“ zdůraznil náměstek
primátora Radim Babinec.
Převážně senioři by si měli na tyto
tzv. šmejdy dát pozor, nic nepodepisovat, nebavit se s nimi, a pokud na ně
někdo takový u dveří zazvoní, zavolat
městskou policii. Podomní prodej je
v Ostravě zakázán tržním řádem.  (rs)

strukci. Vzhledem k termínu předání
objektu by restaurace měla být v provozu do konce července.
Jak sdělil Chlebovský König, na
přestavbu plánuje společnost uvolnit
12 až 14 milionů korun. S ohledem na
výši této investice a energetickou náročnost prostor bylo měsíční nájemné sjednáno na 71 tisíc korun. Podle
platné smlouvy provede nový nájemce
v rámci rekonstrukce také instalaci
nové kuchyně, vzduchotechniky, sociálního zařízení, zahrádky, a to vše na
vlastní náklady bez finanční spoluúčasti městského obvodu. 
(bk)

Internační tábor Hanke bude připomínat pietní místo
Město Ostrava vyhlásilo soutěž na
návrh uměleckého ztvárnění pietního
místa k připomínce umučených a popravených civilistů v ostravském poválečném internačním táboře Hanke.
Vítězné dílo bude umístěno u Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi 30. dubna a Bieblovou, tedy na místech, kde
tábor působil. Na vítěze soutěže čeká
odměna 10 tisíc korun, finančně budou oceněny také návrhy, které skončí
na 2. až 5. místě.
„Pro tvorbu návrhu ponecháváme
autorům úplnou volnost. Řešením
může být například pamětní deska,
plastika, umělecká kompozice,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Podmínkou je, aby do něj zapracovali text:
„V těchto místech stál internační tábor pro německé obyvatelstvo HANKE. V květnu až červnu 1945 zde byli

lidé mučeni a popravováni bez soudu
a práva. Statutární město Ostrava,
2018“. V požadavcích je rovněž použití QR kódu, který bude odkazovat na
podrobnější informace o dané problematice ve třech jazycích (češtině, angličtině, němčině).
Tábor Hanke vznikl v polovině května 1945 v objektu tehdejší zasílatelské
firmy Hanke. Do tábora byli umístěni Němci a osoby podezřelé ze zrady a kolaborace za protektorátu, a to
včetně žen a dětí. Lidé v táboře byli vystaveni brutálnímu zacházení ze strany dozorců, kteří je dokonce bez soudu popravovali. Ukrutnosti v táboře
nepřežilo 231 osob. Vyšetřování a potrestání viníků bylo po 25. únoru 1948
„zameteno pod koberec“. Jediným
trestem pro bývalé velitele a strážce se
stalo vyloučení z KSČ. 
(bk)

Statutární město Ostrava
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 08174/RM1418/114
ze dne 16. 1. 2018

● soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla
k připomínce umučených a popravených civilistů v internačním táboře
Hanke ve veřejném prostoru na části pozemku č. 1428/1, k.ú. Moravská
Ostrava

Soutěžní podmínky:

● náklady na realizaci díla jsou stanoveny v maximální výši
  100 000 Kč bez DPH;
● datum vyhlášení soutěže: 16. 1. 2018;
● termín odevzdání návrhu díla: 16. 2. 2018 do 13.00 hod.
● způsob odevzdání návrhu: osobně na sekretariátu odboru kancelář primátora Magistrátu města Ostravy, poštou na adresu: Magistrát města
Ostravy, odbor kancelář primátora, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

Bližší informace:

Bc. Šárka Otipková, tel.: 599 442 012, e-mail: sotipkova@ostrava.cz
www.ostrava.cz
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Původně rodinný pivovar Neumannů jako první na území Ostravy převedl výrobu na parostrojní pohon

„Osudové osmičky“ v historii radvanického pivovaru

zace Velkonákupní společnost pro rakouské konzumní spolky. V roce 1908
tak zahájila činnost firma zanesená do
obchodního rejstříku pod názvem První moravsko-slezský dělnický pivovar
Skaret & Spol. a zastoupená říšským
poslancem Ferdinandem Skaretem.
Na koupi radvanického pivovaru se
podílela též sociálnědemokratická
strana, jež jeho prostřednictvím získávala finanční prostředky nezbytné pro
vedení stávkových nátlakových akcí.
Propojení s dělnickým a družstevním
hnutím úspěšně fungovalo až do první
světové války. Během pouhých pěti let
od převzetí pivovaru sociální demokracií se jeho výstav téměř šestinásobně zvýšil až na 35 tisíc hektolitrů.

z archivu města
Už jen nepříliš vzhledný objekt někdejší sladovny u křižovatky Těšínské a Lihovarské ulice v Radvanicích upomíná
zašlou slávu pivovaru, který v těchto
místech kdysi stával. Patřil k celkem
třem průmyslovým pivovarským závodům fungujícím v minulosti na území dnešní Ostravy. Dílem náhody se
v jeho historii vyskytuje hned několik
mezníků, jejichž letopočet končí číslicí
osm.

Zrod radvanické varny
1858: Velmi zajímavý byl už samotný
vznik pivovaru. U jeho zrodu stál Josef Neumann, člen jedné z nejstarších
židovských rodin usazených v těšínské
části Slezska. Počátkem 20. let 19. století se stal nájemcem zájezdního hostince v Radvanicích při Císařské silnici spojující Opavu s Těšínem, v němž
vyráběl též pálenku a od 40. let zřejmě
vařil pro své hosty i pivo. Po zrušení
poddanství odkoupil v roce 1850 část
radvanického statku, včetně zmíněného hostince a dominikální krčmy, do
osobního vlastnictví. Právě držba pozemkového majetku mu umožnila vybudovat roku 1858 v Radvanicích jednoduchou pivovarskou dílnu, a to ještě
před zákonným zrušením výhradnosti
vaření piva, jež byla dána tzv. propinačním právem, a uvolněním podnikání v pivovarnictví. Tím byl položen základ rodinnému podniku Neumannů,
který po smrti zakladatele asi v roce
1868 převzal jeho prvorozený syn.
Emanuel Neumann pivovar značně
rozšířil a zmodernizoval. Jako první
na Ostravsku převedl v průběhu 70.
let 19. století výrobu na parostrojní
pohon. Kromě nezbytné mechanizace
varního procesu vybudoval nové ležácké sklepy a v letech 1887–1888 také

Nový vzestup a pád

V době, kdy pivovar vlastnila sociálnědemokratická organizace, se v duchu internacionalismu používala u firemního štítu nebo pivních etiket současně čeština, němčina i polština.

parní sladovnu vybavenou nejmodernější technikou. Odbytové možnosti
pivovaru, jehož produkce se během
dvou desetiletí téměř ztrojnásobila na
více než 25 tisíc hektolitrů, zvyšoval
nákupem a pronájmem hostinců na
Ostravsku. Rodina a rodinné vazby
hrály při budování podniku důležitou
roli. To se projevovalo např. tím, že
Emanuel Neumann, ještě než v roce
1896 zemřel, postupně předával vedení pivovaru nejstaršímu synovi Arthurovi, kterého učinil svým společníkem,
a také tím, že dceru Hedviku provdal
za předního rakouského znalce v obo-

Mapa Radvanic z roku 1836 zachycuje objekt statku č. 1, zájezdní hostinec č. 2
a panskou krčmu č. 6, které později odkoupil Josef Neumann a v místě krčmy
zbudoval pivovar.

ru pivovarských technologií, profesora
Aloise Schwarze z Moravské Ostravy.

Odprodejem proti úpadku
1908: Na počátku 20. století se však
Neumannův radvanický pivovar dostal do složité ekonomické situace.
V důsledku nové silné konkurence
v podobě Českého akciového pivovaru
v Moravské Ostravě začal citelně klesat
odbyt jeho piva na Ostravsku. Aby se
Neumanni vyhnuli úplnému úpadku,
začali vyjednávat o prodeji podniku.
Novým majitelem se nakonec stala sociálnědemokratická družstevní organi-

1918: Velká válka s sebou však přinesla hluboký propad pivovarnictví. Sociální demokraté se proto na jejím konci
rozhodli radvanický pivovar prodat
skupině ostravských a vídeňských obchodníků. Ti nejprve v červnu 1918
založili společnost s ručením omezeným, nazvanou První moravsko-slezský pivovar a sladovna, a v roce 1926
ji přeměnili v akciovou společnost.
Kapitálově posílený radvanický pivovar zažíval v době prvorepublikové
konjunktury své nejslavnější období.
Dosáhl ročního výrobního maxima
42 tisíc hektolitrů piva, které prodával nejen na Ostravsku a Těšínsku, ale
vyvážel jej i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Bohužel právě orientace
na východní trh způsobila po nástupu
hospodářské krize propad, jenž vyústil
roku 1937 v zastavení výroby. Provozní budovy následně odkoupil Larisch-Mönnichův pivovar v Karviné a zřídil
v nich vlastní prodejní sklad pro Ostravsko. V Radvanicích už se pak pivo
nikdy nevařilo. 
Radoslav Daněk

Prvorepublikový vzestup radvanického pivovaru byl spojen s působením sládka
Františka Pittermanna, legionáře a člena sládkovské rodiny. Pivo zde vařil v letech 1926–1935.
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Kontinentální pohár:
kolik Čechů uvidíme?
Na Městském stadionu ve Vítkovicích se 8. a 9. září bude konat Kontinentální pohár v atletice, který
se stane nejvýznamnější sportovní
akcí roku 2018 v Ostravě. Kolik
Čechů se na něm představí. Na začátku roku to lze stěží odhadovat.
Podmínky jsou však stanoveny
jasně – kvalifikačním závodem pro
atlety ze starého kontinentu bude
srpnové mistrovství Evropy v Berlíně. Z něj se mohou nominovat dva
nejlepší v každé disciplíně. Českých
atletů by tak mohlo být hned několik. Atletický svaz má navíc jako
organizátor právo využít tři volné
karty tak, aby se místní publikum
mohlo ztotožnit s domácími atlety.
Organizační výbor připravuje
rozsáhlou prezentaci Kontinentálního poháru v rámci projektu
Olympijský festival 2018. Lehká
atletika bude jedním ze dvou letních olympijských sportů, které se
představí v Ostravar aréně v rámci
zimního festivalu od 9. do 25. února. Zájemci si vyzkoušejí různé atletické disciplíny.
Velký zájem o Kontinentální
pohár lze vyčíst i ze statistických
údajů: k dispozici je osm měsíců
před začátkem akce již méně než 50
procent vstupenek. Kdo ještě vstupenku nemá, může si ji koupit v síti
Ticketportal (www.ticketportal.cz).
Ceny lístků začínají na 150 Kč za
jeden den, v nejvyšší kategorii pak
stojí 500 Kč. Připraveny jsou poloviční slevy pro seniory (65+), děti
do 130 cm či vozíčkáře (jejich doprovod za symbolickou 1 Kč).
„Velmi mne těší, že je o vstupenky a celkově o tuto atletickou událost takový zájem a zároveň, že se
do celého projektu zapojily i děti.
Navíc některé z nich si atmosféru
stadionu budou moci vyzkoušet na
vlastní kůži,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Cigánek. 
(r)
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City Cross Sprint nabídne divákům atraktivní podívanou s celou řadou exhibicí

Lyžaři poběží v Dolních Vítkovicích
Běžkařský závod ČEZ City Cross Sprint
Ostrava se v sobotu 10. února koná
již pošesté v Dolní oblasti Vítkovice.

Závod na 450 metrů dlouhém osvětleném okruhu postaveném u multifunkční auly Gong je otevřený pro

Lyžaři bojují na sprinterské trati u Gongu. 

Foto: Jiří Zerzoň

veřejnost a jeho součástí je exhibice
českých i světových lyžařských hvězd,
které se utkají ve sprintu. Na trati si
mohou během dne ve svých věkových
kategoriích zazávodit děti, dorostenci
i dospělí, přičemž na místě bude fungovat půjčovna běžek, hůlek a bot.
Velkým tahákem pro diváky bude
biatlonová exhibice významných osobností, přičemž každý z diváků si může
vyzkoušet biatlonovou střelbu v 10
hodin. Na programu je letecká akrobatická show Martina Šonky, exhibice na slackline, divadelní představení
Světa techniky Science show, bubenická show, autogramiády lyžaře Lukáše
Bauera, baseballistů Arrows Ostrava,
amerických fotbalistů Steelers Ostrava
a fotbalistů Baníku Ostrava. Program
v Dolní oblasti uzavře ohňostroj. Závody začínají v 15.30, první finále startuje v 17.30 hodin. 
(rs)

Bruslařský klub Ostrava vychovává reprezentanty
V krasobruslařském oddílu BK Ostrava se připravuje sedm desítek mladých bruslařů. „Máme 35 závodníků,
kteří jezdí na soutěže a v Bruslařské
akademii trénuje dalších 35 dětí,“
uvedl předseda klubu a trenér Stanislav Žídek.
Ostravský klub od svého vzniku
v roce 1997 vychoval několik mistrů
republiky ve všech kategoriích – od
žáků až po dospělé. O kvalitě přípravy
svědčí, že na nadcházející mistrovství
republiky juniorů se prostřednictvím
závodů Českého poháru kvalifikovali
všichni ostravští krasobruslaři.
Závodníci trénují denně a o víkendu jezdí na závody. Děti z Bruslařské
akademie se účastní tréninků na ledě
třikrát týdně a kromě toho absolvují
i přípravu na suchu – pohybová a kondiční cvičení a balet. Součástí tréninků
je i rehabilitace. Zázemí mají v porubské RT Torax Aréně, avšak připravují
se i v Ostravar Aréně.

Trenéři Stanislav Žídek, Lukáš Ovčáček a Ludmila Ferbrová se skupinkou mladých ostravských krasobruslařů. 
Foto: Jiří Zerzoň

„V naší Bruslařské akademii pořádáme pro děti od čtyř let výuku bruslení a dalších dovedností mimo led.
Později se mohou zapojit do závodního krasobruslení. Děti s rodiči se mo-

hou přijít podívat na naše odpolední
tréninky na porubský zimní stadion.
Přesný čas tréninků zjistí na našich
stránkách www.skateostrava.eu,“ řekl
Stanislav Žídek. 
(rs)

Týden hokeje slavil úspěch: Vítkovice přivítaly 80 dětí
Extraligový hokejový klub HC Vítkovice Ridera uspořádal 22. ledna v Multifunkční hale Ostravar Arény náborový
den v rámci Týdne hokeje. Akce slavila

velký úspěch. Na otevřený trénink dorazilo rovných 80 dětí, což je o třetinu
více než loni v září. Vítkovičtí trenéři
připravili pro nové hokejové adepty

Hokejové naděje, které se zúčastnily Týdne hokeje. 

Foto: HC Vítkovice

atraktivní program. „Naši současní
hráči přípravky a nejmladších žáků
předvedli, co už se za pár měsíců naučili, a pak jsme na led pozvali všechny
účastníky akce. Na jednom z celkem
šesti stanovišť mohli rodiče s dětmi
dělat první krůčky na ledě a na ostatních si ti, kteří už si bruslařsky troufli
na víc, vyzkoušeli pod vedením našich
trenérů vše hokejově podstatné. Učili
jsme děti bruslení, technice hry s pukem i překonávání překážek na ledě
a samozřejmě si mohly zkusit i přímo
zahrát hokej. Měli jsme i stanoviště
pro brankáře. Všechny skupiny pochopitelně absolvovaly všechna sta-

noviště, aby si toho děti vyzkoušely
a užily co nejvíce,“ popsal hlavní trenér vítkovické přípravky Libor Pavliš.
Pokud jste Týden hokeje nestihli,
nic se neděje. Nábor do HC Vítkovice
Ridera probíhá celoročně. Stačí zavolat na číslo 601 132 123, poslat e-mail
na adresu zaci.treneri@hc-vitkovice.
cz nebo rovnou přijít do Multifunkční
haly Ostravar Arény na některý z tréninků přípravky. Jejich rozpis najdete na stránkách www.hc-vitkovice.cz
v záložce OSTRAVAR ARÉNA/rozpis
ledu. Staňte se součástí extraligového
hokejového týmu, jehož hlavním partnerem je statutární město Ostrava. (r)
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Město Ostrava zve všechny sportovní fandy, aby si u Ostravar Arény vyzkoušeli atraktivní curling

Olympijský festival nabídne více než 30 sportů
Bohatou porci sportovních příležitostí
nabídne fanouškům Olympijský festival 2018, který se v Ostravě uskuteční
od 9. do 25. února v Ostravar Aréně.
Ostravané si v průběhu sedmnácti dní
vyzkoušejí třicet sportů. Areál bude
otevřen od neděle do čtvrtka od 9 do
19 hodin a v pátek a sobotu od 9 do
21 hodin.
Návštěvníci Olympijského festivalu
si ze zimních sportů budou mít možnost vyzkoušet lední hokej, krasobruslení, běh na lyžích, biatlon, boby,
curling, akrobatické lyžování, rychlobruslení, saně, skeleton, snowboarding, skoky na lyžích, a dále atletiku,
stolní tenis a další.
Město Ostrava si vybralo jako partnerský sport curling, který nepatří
mezi běžné sporty. „V České republice se nacházejí pouze dvě haly, které
se specializují na tento sport. A právě
díky Olympijskému festivalu si budou
moci curling vyzkoušet i návštěvníci
festivalu v Ostravě. Zájemcům budou
k dispozici zkušení instruktoři s radami, jak správně curling hrát, a hned si
ho budou moci také vyzkoušet. Veřejnost bude mít možnost si poměřit své
síly při vzájemných utkáních,“ uvedl
námětek primátora Vladimír Cigánek.
Kdo si chce curling zahrát, může
využít nejen profesionální poradce,
ale také si na místě půjčit vybavení, které se skládá z hracích kamenů
a košťat. Velku atrakcí bude i malá bo-

Vstupné na Olympijský festival činí
50 Kč, děti do výšky 150 cm mají vstup
zdarma. Vyzkoušení si jednotlivých
atrakcí a sportů je v areálu zdarma.
Připravili jsme pro vás malý dárek.
Pokud si vystřihnete voucher ze stránky, vyměníte jej na pokladně Olympijského festivalu za vstupenku.
Slavnostní zahájení Olympijského
festivalu se uskuteční v pátek 9. února v 11 hodin. Na Masarykově náměstí
v centru Ostravy vyroste Korejská vesnička, která představí korejské zvyky
a tradice. Korejští kuchaři připraví
ochutnávky specialit a Ostravané mohou společně s Korejci oslavit příchod
nového lunárního roku.

Zajímavosti z programu
Olympijského festivalu
Curling je partnerským sportem Ostravy. 

bová a skeletonová dráha, skokanský
můstek K4, trenažer jízdy na saních
nebo ledolezecká stěna. Stranou nezůstanou ani letní sporty. Návštěvníci
se mohou zapojit do lehkoatletických
disciplín, zahrát si stolní tenis na ministolech, představí se korfbal, florbal,
kiting a k vidění budou také ukázky
cheerleadingu nebo ropeskippingu.
Ve vnitřních prostorách u ledové
plochy bude pro návštěvníky připraven odpočinkový program. V prezentační ostravské zóně prověří své sportovní znalosti a změří je v chytrém

ZAŽIJTE OLYMPIÁDU
V BRNĚ A OSTRAVĚ
9. – 25. 2. 2018

Foto: archiv

kvízu zaměřeném na sport, legendy,
aktuální závodníky i olympijskou historii.
Pro výherce jsou nachystány odměny v podobě sportovních prezentačních předmětů města. Pro malé i velké
je připraveno malování na obličej, stačí si vybrat obrázek nebo vlajku země,
které budou fandit. Vystaveno bude
staré sportovní náčiní a ambasador
festivalu David Moravec vystaví trofeje získané během jeho hokejové kariéry včetně zlaté olympijské medaile
z japonského Nagana z roku 1998.

Olympijská soutěž
AMBASADOŘI
David Moravec,
hokejista
Martin Erat,
hokejista

Voucher
na vstupenku
Toto není platná vstupenka. Voucher je nutno na pokladně
Olympijského festivalu vyměnit za platnou vstupenku.
Voucher platí pro 1 osobu pro celodenní vstup na Olympijský festival
v Brně nebo Ostravě v době konání akce. Návštěvníci jsou povinni
dodržovat návštěvní řád festivalu a řídit se pokyny pořadatelů.
PA RT N E Ř I F E S T I VA L U

O F I C I Á L N Í D O P R AV C E

www.olympijskyfestival.cz
Voucher ambasadori 190x135.indd 1

11. února – Raškův den: 50 let od
zisku zlata v Grenoble 1968
14. února – Paralympijský den:
Prezentace sportů pro handicapované
15. února – Korejský lunární
nový rok: Oslavy v Korejské vesničce
na Masarykově náměstí
17. – 18. února – Raškohrátky:
Závody v severské kombinaci
20. února – Jak si připravit lyže:
Výuka mazání s bývalým mistrem světa M. Koukalem
22. února – Nagano 1998: 20 let
od zisku hokejového zlata

#olympijskyfestival
18.12.17 15:01

Pro všechny sportovní fanoušky jsme připravili soutěž o 10 cen
(olympijská bunda, trička, sportovní
a upomínkové předměty).
V kterém roce se konaly první
zimní olympijské hry?
a) 1908
b) 1924
c) 1932
Který odchovanec ostravského
hokeje získal jako první olympijskou medaili?
a) Josef Mikoláš
b) Miroslav Vlach
c) David Moravec
Kdo z československých sportovců získal historicky první
olympijské zlato?
a) Jiří Raška
b) Ondrej Nepela
c) Pavel Ploc
Správné odpovědi na otázky zašlete do 12. února e-mailem na adresu:
rstejskal@ostrava.cz, na korespondenčním lístku nebo dopisem na
adresu: Redakce Ostravská radnice,
Magistrát města Ostravy, Prokešovo
nám. 8, 729 30 Ostrava.
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Rozmanité pochoutky, osvěžující nápoje a dobrá zábava ve středověkých kulisách

Trojlístek výstav
na Černé louce

Slezskoostravský hrad ovládne v sobotu 17. února masopustní veselí!
Tradiční zimní hodování nabídne
ukázky lidových zvyků, rej masopustních masek, lidové písničky a přehršel
dobrého jídla k ochutnání. V jarmarečních stáncích si budete moci dát
pivo, medovinu, bramboráky, koláče,
sladké i masové dobroty. Děti i dospělé potěší od 11 do 16.30 hodin bohatý
doprovodný program na pódiu. Kdo
přijde v masopustní masce, má vstup
zdarma. Masopustem je v lidové tradici míněno období od svátku svatých
Tří králů do začátku předvelikonočního půstu. Masopust je venkovským
obřadem spojeným s předkřesťanskými lidovými obyčeji, vzdáleně navazující na antické náboženské slavnosti,
transformované středověkými městskými hrami. 
(hob)

Výstava Dovolená a region, lázeňství
na výstavišti Černá louka zve na široký
výběr dovolených, informací, ale také
ochutnávky specialit ve dnech 8. – 10.
března. Současně v daném termínu
proběhne Ostravský knižní veletrh,
kde nakladatelé z celé České republiky
představí novinky a to nejzajímavější
z knižní produkce. Letošní 8. ročník
bude zaměřený na dětskou knihu.
Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program a na autogramiády.
Trojlístek výstav doplní svatební veletrh, který se bude konat od soboty do
neděle. Na 10. jubilejním ročníku prodejní výstavy Svatba se představí nové
trendy ve svatební módě, snubních
prstenech, dortech, vázání svatebních
kytic, fotografování a mnoho dalšího.
Výhodou je, že všechny výstavy jsou za
jedno vstupné. 
(hob)

Na hradě se chystá masopustní rej

Někteří návštěvníci berou svou účast skutečně velmi vážně. Neváhají si na sebe
vzít i kostýmy. 
Zdroj: Ostravské výstavy, a.s.

Hasiči loni vyjížděli k více než osmi tisícům případů
K více než osmi tisícům událostí
(přesně 8266) vyjížděly loni jednotky
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a další jednotky
požární ochrany na území okresu Ostrava-město. Mimořádných událostí,
jejichž likvidace nesnesla odkladu, řešily 4901, neemergentních, to znamená méně naléhavých, 3365.
V roce 2016 zasahovali hasiči
v Ostravě u 7825 událostí, z toho 4154
mimořádných a 3671 neemergentních, v roce 2015 u 7896 událostí,
z toho 4370 mimořádných a 3526
neemergentních. Také loni jsme
mohli v okrese Ostrava-město sledovat trend pozvolného poklesu počtu
požárů. Hasiči k nim vyjížděli v 561
případech, zatímco v roce 2016 v 602

Svět techniky má
novou expozici
Nabídka ostravského Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice se
rozšířila o mediální expozici určenou všem věkovým kategoriím.
Návštěvníci se v ní mohou na chvíli
stát moderátorem předpovědi počasí, poskládat z obřích kostek oblíbené postavy nebo navštívit zábavní kanál televize. Pro školky vzniká
také nový vzdělávací program.
Srdcem nové expozice je televizní
studio, ve kterém si mohou děti,
ale i dospělí natočit vlastní relaci
o počasí a tu si pak díky propojení
technologií odeslat na svůj e-mail.
Součástí je i obrázek ptáčka Duháčka rozřezaný na devíti kostkách,
které je možné skládat jako vědecký
hlavolam. 
(čtk)

a v roce 2015 v 765 případech. Celková
škoda způsobená loňskými požáry
byla vyčíslena na více než 33 milionů
korun, hodnota majetku uchráněného
díky včasnému zásahu hasičů je
odhadována na bezmála dvojnásobek
– téměř 82 milionů korun.
Během požárů zemřeli loni tři lidé,
stejně jako v roce 2016. Zraněno bylo
loni 65 osob, v roce 2016 – 37 osob.
Více než třetinou se na loňském
počtu událostí podílely technické
havárie a pomoci (2985 událostí),
které mnohem častěji než v předchozích letech souvisely se silným
větrem (loni celkem 420 případů).
Šlo především o likvidaci spadlých
a nebezpečných stromů. V roce 2016
bylo technických havárií 2401, o rok

dřív 2357. K dopravním nehodám vyjížděli loni hasiči 484krát, o rok dříve
469krát. Šlo především o vyprošťování
zraněných a zaklíněných osob z havarovaných vozidel, vyprošťování
automobilů z příkopů, svodidel či
o zabránění úniku provozních kapalin
na silnice a do půdy.
V rámci neakutních zásahů, jichž
bylo loni 3365, hasiči nejčastěji
otevírali uzavřené prostory, hlavně
vchodové dveře bytů a domů, a likvidovali bodavý hmyz. Mezi další zásahy
patří čištění komunikací, protlačování
zanesených kanalizací, ořezávání
dřevin a další činnosti spadající do
oblasti takzvané technické pomoci,
a také asistence u sportovních a kulturních událostí. 
(pk)
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Myslivost očima dětí
Okresní myslivecký spolek Ostrava
vyhlašuje pro letošní rok další kolo
výtvarné soutěže Myslivost očima
dětí. Soutěž bude probíhat ve třech
kategoriích – předškolní děti, žáci
od 6 do 10 let a žáci od 11 do 15
let. Cílem je namalovat obrázek na
formátu A4 libovolnou technikou,
který bude vystihovat název soutěže. Přihlášky myslivci přijímají
na e-mailové adrese ostrava@oms-myslivost.cz do 5. března. Vítězné
práce i další obrázky dětí budou vystaveny ve dnech 13. a 14. dubna na
výstavě trofejí ve Václavovicích, kde
budou 13. dubna v 16 hodin předány i ceny vítězům. Podrobnosti na
www.myslivost.cz/omsostrava. (jz)

Právě vyšlo Ostravské kalendárium pro rok 2017
Přehled událostí za rok 2017 přináší
dvacáté druhé vydání publikace Ostravské kalendárium. Pod vedením
kronikáře Martina Juřici ji připravil
Archiv města Ostravy ve spolupráci
s komisí muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou rady města.
V chronologickém sledu zaznamenává významné politické, společenské, kulturní a sportovní události. Rok
2017 se nesl ve znamení 750. výročí
1. písemné zmínky o Moravské Ostravě. Text připomíná řadu akcí, vážících
se k oslavám, např. výstavu Ostrava
nevídaná na cestě ke své velikosti,
Historický rej v centru města nebo závěrečnou show Přejeme ti, Ostravo!
V tomto roce nás opustily některé
významné osobnosti: historik Mečislav Borák, zpěvačka Věra Špinarová, ředitelka Archivu města Ostravy
Blažena Przybylová či endokrinolog

a propagátor zdravé výživy Rajko Doleček.
Publikace dále zmiňuje volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, ministerskou konferenci Světové
zdravotnické organizace či vysvěcení
pomocného biskupa diecéze Martina
Davida. Z bohatého kulturního života
lze uvést již tradiční festivaly Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival a festival Colours of Ostrava.
Nejvýznamnější sportovní událostí roku 2017 bylo mistrovství Evropy
v krasobruslení, které se poprvé konalo v Ostravě. Knížka má 114 stran,
náklad 500 kusů a je zdarma k dostání v pobočkách OIS, městské a vědecké
knihovně. V elektronické podobě bude
Ostravské kalendárium 2017 přístupno na adrese: amo.ostrava.cz, v oddíle
publikace.
(hob)
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