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Na Knižním festivalu 
ocenili bestsellery

Na ostravském výstavišti se konal 1. 
až 3. března první ročník Knižního 
festivalu. Jeho součástí bylo předání 
ocenění Český bestseller za nejpro-
dávanější literární díla v síti Knih
centrum. Hlavní cenu letošního 20. 
ročníku – sošku Olbrama Zoubka 
získal režisér a dramatik Patrik Har-
tl za román Nejlepší víkend.  (rs)  

Tříkráloví koledníci za odměnu navštívili zoo
Přes 600 koledníků letošní Tříkrálo-
vé sbírky se sešlo v sobotu 2. března 
v ostravské zoologické zahradě. „Dě-
kuji vám, že jste se nezištně zapojili 
do Tříkrálové sbírky a obětovali jste 
svůj volný čas,“ děkoval koledníkům 
náměstek primátora Zbyněk Pražák. 
Koledníkům poděkovali také ředitelé 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexan-
dra Martin Pražák a Josef Stoklasa. 
Koledníci si za odměnu mohli projít 
zoo a zúčastnit se komentovaných kr-
mení. 

V Tříkrálové sbírce se díky štědrosti 
Ostravanů podařilo během ledna vy-
koledovat 2,23 milionu korun, což je 
o 131 tisíc korun více než loni. Takto 
získané prostředky použijí Charita Os-
trava a Charita sv. Alexandra ve pro-
spěch klientů mobilního i lůžkového 
hospice, pro lidi bez domova, lidi se 
zdravotním postižením a rovněž na 
poskytování služeb maminkám s dět-
mi. Charita sv. Alexandra zaměstnává 
v chráněných dílnách přes 50 lidí s po-
stižením a finance použije na vybavení 
těchto dílen a zároveň na úpravu ko-

telny a vytápění těchto dílen. Takto 
bude použito 65 procent vykoledova-
né částky. Zbylých 35 procent podpoří 
regionální projekty Diecézní charity 

ostravskoopavské, např. nízkopraho-
vá zařízení pro děti a mládež, sociální 
poradenství, sociálně aktivizační služ-
by nebo dlouhodobé projekty.  (rs)

Náměstek primátora Zbyněk Pražák poděkoval koledníkům. Ti poté vyrazili na 
prohlídku zoologické zahrady.  Foto: Lukáš Kaboň

Městská nemocnice Ostrava uvedla 
do provozu novou magnetickou rezo-
nanci. Lékaři na moderním špičkovém 
zařízení ročně vyšetří 6500 pacientů. 
Přístroj nemocnice získala na základě 
veřejné zakázky za 25,5 milionu ko-
run. „Devadesát procent z této část-
ky město uhradilo z fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava, zbylých 
10 procent doplatila nemocnice,” uve-
dl primátor Tomáš Macura. 

Rezonance umožňuje rychleji 
a přesněji nastavit jednotlivé sekvence 
vyšetření a jejich cílení na dané místo 
a poskytuje nejvyšší možnou kvalitu 
zobrazení např. kolenního a ramenní-
ho kloubu, kotníku  i výjimečně kvalit-
ní vyšetření prsů, což přispívá k přes-
nější diagnostice. Výhodou je, že tímto 
přístrojem může být pacient vyšetřen 
celotělově, aniž by musel měnit polo-
hu. Přístroj poskytuje pacientům vyšší 
komfort. Tunel je širší a kratší, snížila 
se úroveň hluku a lze na něm vyšetřit 
i objemnější pacienty.  (rs)

Magnetická rezonance vyšetří tisíce pacientů
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Nová magnetická rezonance poskytuje mimořádně kvalitní zobrazení vyšetřovaného místa. Foto: Lukáš Kaboň

Smutné výročí obsazení 
naší republiky

Náměstkyně primátora Andrea 
Hoff mannová předala hlavní cenu 
Patriku Hartlovi.  Foto: Jiří Zerzoň



OSTRAVSKÁ RADNICE  BŘEZEN 20192

ze zasedání zastupitelstva města Ostravy
Zastupitelé města Ostravy na svém 
zasedání 6. března schválili program 
na podporu tělovýchovy a sportu 
z rozpočtu města a výnosu daně z ha-
zardních her pro období 2019–2020, 
návrh na poskytnutí dotací pro rok 
2019 v oblasti volný čas, vyhlášení 
programu na poskytnutí dotací na 
ozdravné pobyty dětí, program na za-
chování a obnovu kulturních památek 
a významných městských staveb, pro-
gramy na podporu školství, talentma-
nagementu, tělovýchovy, sportu, vý-
uky cizích jazyků, kultury, rodinné 
politiky a prevenci kriminality. Dále 

navrhli dotaci na projekt Na kole dě-
tem a podpořili Ostravskou organizaci 
vozíčkářů. Zvolili přísedící Okresního 
soudu v Ostravě. 

Schválili návrh na vyhlášení nej-
lepších sportovců Ostravy. Rozhodo-
vali o zřízení příspěvkové organizace  
Městský ateliér prostorového plánová-
ní a architektury. Dohodli další postup 
týkající se druhé fáze výstavby admini-
strativního centra na náměstí Repub-
liky. Vyslechli si informaci o postupu 
prací při sanací ostravských lagun 
a o stavu projektů v průmyslových zó-
nách Mošnov, Hrabová a Hrušov.  (rs) 

Nová podoba pietního místa vzejde z veřejné architektonicko-výtvarné soutěže 

Památník uctí veterány všech válek
Ostrava vyhlásí další architektonicko-
výtvarné soutěže na Památník váleč-
ných veteránů, který bude umístěn 
v parku Čs. letců v Moravské Ostravě. 
Nový památník má důstojně připomí-
nat společně veterány z první a druhé 
světové války i novodobé veterány – 
občany Ostravy a Moravskoslezského 
kraje, kteří nasadili a mnozí z nich 
i ztratili své životy v boji za národní 
svébytnost, svobodu a demokracii. 

„Do veřejného prostoru chceme 
umístit kvalitní umělecké dílo, které 
bude důstojnou poctou veteránům, 
ale také reprezentací města Ostravy. 
Věřím, že se nám podařilo navrhnout 
kvalitní soutěžní porotu, které na 
nejbližším jednání předložíme k di-
skuzi návrh soutěžních podmínek,“ 
řekla náměstkyně primátora Zuzana 
Bajgarová s tím, že město v soutěži 
nechce podmínkami svazovat umělce. 
„Necháme tyto věci na odbornících. 
Památník může být z klasických nebo 
přírodních materiálů, jen máme pod-
mínku dlouhodobosti. Nápad zřídit ta-
kový památník vzešel od ředitele Kraj
ského vojenského velitelství v Ostravě 

plukovníka Jaroslava Hrabce,“ dodala 
náměstkyně Zuzana Bajgarová.  

Cena památníku by se měla pohy-
bovat kolem částky dvou milionů ko-
run. Na financování se kromě města 
bude částkami ve výši půl milionu 
korun podílet Moravskoslezský kraj 

a městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz. 

Soutěž město vyhlásí po defini-
tivním schválení soutěžních podmínek 
porotci a regulérnosti ze strany České 
komory architektů. Předpokládaný 
termín je duben 2019.  (rs)

Náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová v parku Československých letců, 
v němž bude nový památník umístěn.   Foto: Jiří Zerzoň

Radniční věž bude 
svítit zeleně 
Věž Radnice měs-
ta Ostravy na Pro-
kešově náměstí 
bude od pátku 15. 
března do neděle 
17. března sví-
tit zeleně. Barvu 
změní u příleži-
tosti svátku sva-
tého Patrika, pat-
rona Irska. Ostrava se tak zapojí do 
globálního projektu tzv. Greeningu.

Slovo „greening“, česky „ozeleně-
ní“, se často používá v environmen-
tálním kontextu. Označuje se jím 
ale také oslava Dne svatého Patrika, 
patrona Irska, které se těší největší 
oblibě v USA, Kanadě a Austrálii, 
ale populární je i po celé Evropě. 

Lidé tento den slaví především 
hudbou, tancem a popíjením tma-
vého piva. Poznávacím znamením 
pro příznivce svatého pastýře, kte-
rý přinesl do Irska křesťanství, je 
zelený trojlístek. Typická pro tento 
svátek je i zelená barva, což se pro-
jevuje zejména nošením zeleného 
oblečení, zelených doplňků a pojí-
dáním zeleného jídla.  (hob)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke 
svému 5. jednání ve volebním ob-
dobí 2018–2022 sejde 10. dubna 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.os-
trava.cz v sekci Úřad – Město a jeho 
orgány – Zastupitelstvo města.  (hob)
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Porotci vybírali 
koncertní halu
V Ostravě se ve dnech 18. a 19. února 
sešla porota Mezinárodní architekto-
nické soutěže na koncertní halu v Os-
travě. Porota je složená z předních 
světových a českých architektů, ředi-
tele Janáčkovy filharmonie, akustiků, 
zástupců města Ostravy a Národního 
památkového ústavu. Porotci vybírali 
z šesti návrhů a rozhodli, které z nich 
postoupí do druhého kola. V květno-
vém druhém kole vyberou vítězný ná-
vrh. Celá soutěž je anonymní a vítěz 
bude oznámen v červnu. 

Do soutěže původně zaslala archi-
tektonická studia 31 návrhů na kon-
certní halu, která vznikne za Domem 
kultury města Ostravy.  (rs)

Bezpečné hřbitovy 
V souvislosti s požadavkem Rady se-
niorů města Ostravy zajišťuje Městská 
policie Ostrava dohled strážníků na 
vybraných ostravských hřbitovech. 
Každou středu od 10 do 14 hodin jsou 
hlídky na Ústředním hřbitově ve Slez-
ské Ostravě, na hřbitově ve Svinově 
a Vítkovicích. 

„Strážníci dohlížejí na veřejný po-
řádek v okolí  hřbitovů po celý rok, ve 
zvýšené míře kolem Dušiček a Vánoc. 
Zaměřujeme se na eliminaci krádeží 
a pohyb podezřelých lidí kolem zapar-
kovaných aut. Chceme přispět k poci-
tu bezpečí seniorů na hřbitovech,“ řekl 
policejní mluvčí Michael Beneš.  (hob)

Jezděte do práce na kole a zapojte se do soutěže
Ostrava se letos podruhé v historii sta-
ne městským organizátorem soutěže 
Do práce na kole. Ostravští radní kon-
cem února rozhodli o spolupráci s je-
jím hlavním organizátorem, spolkem 
Auto*Mat.  V roce 2018 se v Ostravě 
do soutěže zapojilo 667 cyklistů, běžců 
a chodců, kteří společnými silami zdo-
lali 194 013 kilometrů. 

„Vloni nás velmi potěšil zvýšený 
zájem soutěžících o tuto výzvu. Byla 
bych ráda, aby popularita dojíždění 
do zaměstnání jinak, než automobi-
ly, dále rostla.  Přeji všem soutěžícím 

cyklistům, běžcům a chodcům bez-
pečné a zdravé cesty do práce,“ řekla 
náměstkyně ostravského primátora 
Kateřina Šebestová. 

Soutěž Do práce na kole se koná 
od 1. do 31. května a je určena všem 
cyklistům, běžcům a chodcům, kteří 
chtějí zlepšit nejen svou kondici, zdra-
ví, náladu, ale možná i vztahy s kolegy 
a přispět i k čistšímu ovzduší nebo cel-
kově příjemnějšímu a bezpečnějšímu 
městu. 

Cílem soutěže není jen dobrý pocit 
soutěžících, ale také sběr informací 

o skutečných trasách, které lidé do 
práce využívají. 

Tématem 9. ročníku výzvy Do práce 
na kole je Homo cykliens. Téma má 
asociovat nový přístup k mobilitě ve 
městě, vznik „nového druhu“ člověka. 
Nezáleží, jestli je mladý, nebo starý, 
muž, nebo žena. Výzva Do práce (i do 
školy) na kole je tu pro všechny. 

Elektronický registrační formulář, 
stejně jako další informace o soutěži, 
doprovodných akcích a cenách pro 
soutěžící najdete  www.dopracenako-
le.cz .  (mg)
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Kariérní poradci pomohou žákům základních škol 
Ostrava letos podpoří vznik 20 míst 
poradců, kteří se na základních ško-
lách zaměří na kariérní poradenství. 
Vzniknou ve školách, které o tuto mož-
nost projeví zájem. Pilotní program 
odzkouší jejich fungování. Do tří let 
by měli kariérní poradci působit na 
všech 55 základních školách zřízených 
městem. Poradce bude pracovat ze-
jména s dětmi 8. a 9. tříd. Pomůže jim 
se správnou volbou jejich budoucího 
povolání nejen podle zájmů, ale také 
podle prospěchu. Město Ostrava pro 
zřízení a fungování těchto pracovních 
pozic vytváří nejen finanční podmínky, 
ale poskytne také kontakty na firmy 
a volnočasové instituce, se kterými po-

radce školáky propojí. Kariérnímu po-
radenství se bude věnovat vždy někte-
rý ze současných učitelů na dané škole. 

„Je důležité pracovat s dětmi v oka-
mžiku, kdy se rozhodují o své budouc-
nosti.  Přesto, že současná legislativa 
nepodporuje zřízení pozice kariérních 
poradců na školách, poskytneme v pi-
lotním projektu finance na zřízení 20 
takovýchto pozic,“ uvedla náměstkyně 
primátora pro školství Andrea Hoff-
mannová. Náklady na jejich fungová-
ní může spolufinancovat ministerstvo 
školství. „Poradcům dáme k dispozici 
kontakty na firmy v regionu, a také 
možnost umisťovat děti na různé 
workshopy, které pořádáme nebo pla-

tíme,“ dodala Andrea Hoffmannová.
Děti se na workshopech nebo kur-

zech seznámí s pracemi, kterým by 
se po základní škole mohly věnovat.  
Účast na volnočasových projektech 
bude pro žáky hrazena z dotací v ob-
lasti školství a talent managementu.

„Do roka zřídíme pro potřebu kari-
érních poradců speciální portál, který 
bude obsahovat kontakty na všech-
ny firmy v regionu i přehled všech 
workshopů pro děti, kurzů ve středis-
cích volného času i kroužků v domech 
dětí a mládeže. Takový portál jim 
usnadní práci a dětem nabídnou zají-
mavé možnosti,“ upřesnila náměstky-
ně Hoffmannová.  (rs)

U hvězdárny vznikne běžecký okruh s cvičebními prvky
V Porubském lese poblíž planetária 
zřídí město Ostrava běžecký okruh 
dlouhý 900 metrů. Vybaví jej prvky 
pro cvičení a protažení a dalším mobi-
liářem. Povrchovou vrstvu bude tvořit 
směs pilin a písku s podkladem pro 
odvodnění.  

Návštěvníci lokality budou mít na 
okruhu k dispozici ručkovadlo, pět 
hrazd, čtyři fitness lavice, pět různých 
druhů překážek, lavičky a na rovném 
povrchu bude vyznačena trasa pro 
tzv. člunkový běh – v desetimetrových 
úsecích budou osazeny kolíky pro 
změnu směru. Běžci tak budou moci 
testovat explozivní běžeckou rychlost 
a svou hbitost.

„Podobu a funkčnost běžeckého 
okruhu jsme od začátku konzultovali 

s ostravskou tělovýchovnou jednotou 
Liga stovkařů, protože jejich členové 
lokalitu znají, běhají tam a cvičí. Vě-
řím, že běžecký okruh a cvičební prvky 
budou využívány nejen jimi, ale záměr 
je nalákat i amatérské sportovce a děti 
ze škol z nejbližšího okolí,“ řekla ná-
městkyně primátora pro životní pro-
středí Kateřina Šebestová.

Trasu a mobiliář doplní panely s in-
formacemi o použití jednotlivých cvi-
čebních prvků a tzv. patníky, které bu-
dou umístěny podél okruhu a budou 
udávat hodnotu uběhnutých metrů. 
Návrh běžeckého okruhu je vytvo-
řen s ohledem na charakter lesního 
prostředí tak, aby působil přirozeně 
a zároveň naplňoval rekreační funkci 
území.  (rs)

Vizualizace běžeckého okruhu, který se rozkládá na území obvodů Poruba 
a Krásné Pole.  

Ostrava hledá nejlepší stavbu roku 
Statutární město Ostrava od roku 
1994 vybírá a oceňuje stavby, které 
byly dokončeny nebo rekonstruovány 
na území města v hodnoceném obdo-
bí. V letošním jubilejním 25. ročníku 
se jedná o stavby, které byly dokon-
čeny od 1. ledna 2017 do 31. prosince 
2018. Zájemci o účast v soutěži mo-
hou své přihlášky odevzdat do pátku 
29. března do 11 hodin.

„Letošní ročník je nejen jubi
lejní, ale také přináší určitou změnu. 
Každoroční soutěž Dům roku jsme 
přejmenovali na Ostravskou stavbu 
roku a věříme, že se rozšíří portfolio 
možných zájemců o účast v soutěži 
i o investory veřejných prostorů. Do-
sud se nám hlásili pouze investoři 
novostaveb a rekonstrukcí domů. 
Dlouhodobě deklarujeme zájem o roz-
voj kvalitní architektury ve městě. 
Svědčí o tom také počet architek-
tonických soutěží, které v posledním 
období samo město vyhlásilo. A ty, 
kteří do Ostravy kvalitní architektu-
ru přinášejí, chceme oceňovat. Tře-
ba právě v této soutěži,“ zdůraznila 

náměstkyně primátora pro investice 
Zuzana Bajgarová.

O svém favoritovi bude znovu 
rozhodovat také veřejnost. Webová 

anketa bude spuštěna 4. dubna. Stav-
ba s nejvyšším počtem hlasů získá titul 
„Ostravská stavba roku – cena veřej
nosti“.  (rs)

Cenu Dům roku před pěti lety získal Velký svět techniky, jehož skleněná fasáda 
odráží industriální areál Dolních Vítkovic.  Foto: Jiří Zerzoň

krátce z obvodů
Komunitní dům
PORUBA. Městský obvod Poruba 
chce začít na jaře budovat komunit-
ní dům pro seniory v Dělnické ulici, 
nechá tak přestavět objekt bývalého 
klientského centra. Komunitní dům 
rozšíří stávající nabídku bezbariéro-
vého bydlení pro seniory. Vznikne zde 
23 dvoupokojových bytů, v areálu by 
měla vzniknout i tělocvična, kavárna, 
zahrada nebo garáže pro rezidenty. 
V plánu je i služebna městské policie.
Sad mladých
OSTRAVA-JIH. Chcete si zasadit 
svůj strom? Přihlašte se do 12. břez-
na na 599 430 344 nebo emailem 
sadymladych@ovajih.cz, případně 
písemně na adresu Úřadu městského 
obvodu OstravaJih. Přihlásit se může 
každý, kdo chce svému dítěti, případ-
ně vnoučeti, vysadit na počest jeho 
příchodu na svět mladý strom.
Přednáška
MICHÁLKOVICE. Přijměte pozvá-
ní  na přednášku Michala Štěpánka 
o Gruzii, která se koná 5. dubna v mi-
chálkovické pobočce Knihovny města 
Ostravy v ulici Sládečkově.  (hob)

Zápisy prvňáčků  
Zápisy prvňáčků do základních škol 
proběhnou v zákonem stanoveném 
termínu od 1. do 30. dubna. Zápis je 
povinný pro všechny děti narozené 
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti 
starší, kterým byla odložena po-
vinná školní docházka. Rodiče jsou 
povinni zapsat své dítě k předškol-
nímu vzdělávání, případně písemně 
požádat o odklad povinné školní 
docházky. Rodiče, kteří své dítě do 
školy nezapíší či nepožádají o od-
klad, se dopustí přestupku. K zápisu 
je nutno přinést: rodný list dítěte, 
občanský průkaz, u dětí s odloženou 
povinnou školní docházkou Roz-
hodnutí o odkladu.  (hob) 
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Náměstek primátora Martin Štěpánek přibližuje hospodaření města

Obvody dostávají od města více financí
● Jak vypadá současná situace 

města v oblasti financí?
Zřetelně se začíná projevovat zpo-

malení ekonomického růstu a s tím 
související zpomalení výběru daní. 
Na druhé straně čelíme tlaku na růst 
mezd především ve sféře příspěvko-
vých organizací, ale také obchodních 
společností. Musíme proto, obrazně 
řečeno, každou korunu dvakrát obra-
cet.

● Nicméně rozpočet je rekord-
ní, vyšší než 10 mld. Kč a město 
poskytuje také svým obvodům 
stále více financí. Bude ale město 
i nadále financovat větší akce, na 
které rozpočty obvodů nestačí?

Větší objem financí dává obvodům 
větší samostatnost. Samy si rozhodují 
o celé řadě menších investic a oprav 
a v těchto případech nemusí o pro-
středky žádat město a čekat na jeho 
rozhodnutí. Tento systém je opera-
tivnější. Samozřejmě velké investice 
nadále spolufinancuje město, avšak 
budeme daleko přísnější. 

● Co znamená, být přísnější? 
Taková investice musí být v souladu 

se strategickým plánem města a obvo-
dy si ji musí částečně financovat nebo 
sehnat spolufinancování prostřednic-
tvím dotačních titulů. To znamená, 
že se o náklady bude dělit město a sa-
motný městský obvod. Mohou se tak 
financovat i větší projekty a samozřej-
mě při tomto systému se město zapojí 
do financování většího počtu projek-
tů, než kdyby obvodům hradilo celou 
částku. V minulosti jsme hodně věcí 
financovali z přebytku hospodaření, 
ale ten se postupně snižuje. 

● Počítáte vůbec s přebytkem 
hospodaření?

S a m o z ř e j m ě , 
ale tím, že se po-
stupně snižuje, 
musíme lépe na-
stavit střednědo-
bé i dlouhodobé 
plánování. U pře-
bytku nemůžeme 
vše zapojit z kraje 
roku, ale počítat 
s tím, abychom 
měli na investice 
i v druhé polovi-
ně rozpočtového 
období, protože se 
průběžně objevují 
nové požadavky 
na financování in-
vestic. Z přebytku 
také naplňujeme 
fondy na rekon-
strukci Městské nemocnice Ostrava 
a výstavbu nové koncertní haly.

● Hovoříte o lepším nastavení 
střednědobého i dlouhodobého 
plánování. Co si pod tím máme 
konkrétně představit?

Rozhodujeme, jak u konkrétních 
investic nastavíme režim financování. 
Existují tři varianty. Můžeme si naše-
třit a investorem bude přímo město, 
anebo může investovat dceřiná spo-
lečnost, která si odečte DPH, anebo se 
na spolufinancování bude podílet ex-
terní investor, třeba soukromý sektor. 

Dobrým příkladem jsou sportov-
ní stavby. Všechny jsme pořídili bez 
DPH, protože je stavěly naše dceřiné 
společnosti a daň si na vstupu ode-
četly. Kdyby je stavělo přímo město, 
nemohlo by si DPH odečíst. A zde jde 
o pětinu nákladů stavby. 

● Mezi příjmy do rozpočtu se 

počítají také výnosy z hazardu. 
Jaká je situace v této oblasti? 

Máte pravdu. Přesto, že město už 
v současné době reguluje výskyt heren 
a kasin na svém území, pořád činí vý-
nos z této oblasti asi 140 milionů ko-
run pro letošní rok. Nicméně jsme se 
v koalici dohodli, že napříště už bude 
výhradně v kasinech povolena pouze 
živá hra, tj. např. ruleta, bingo, black 
jack apod. Tím do dvou tří let zcela 
zmizí automaty v celém městě.

● Nesníží se tím ale výnos z této 
činnosti?

Samozřejmě. Počítáme s výpadkem 
asi 70 milionů Kč, ale na druhé straně 
ušetříme na sociálních službách, které 
se s následkem gamblerství snaží vy-
pořádat a sníží se i drobná kriminalita 
obtěžující občany. Zůstane pravděpo-
dobně jen pár kasin s živou hrou, kde 
takové problémy nehrozí.  (rs)

Náměstek primátora pro finance a rozpočet Martin Štěpá-
nek.  Foto: Lukáš Kaboň

Příprava tramvajové 
trati pokračuje
Ostrava pokračuje v přípravě pro-
jektu nové tramvajové trati v Poru-
bě. V těchto dnech provádí Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje vy-
hodnocování vlivu trati na životní 
prostředí, tzv. EIA. Jde o proces, 
který může trvat několik měsíců, 
ale i rok. Při přípravě projektu byla 
pro město vždy rozhodující jeho 
kvalita a minimalizace případných 
negativních dopadů na život obyva-
tel Poruby a Pustkovce. K těm pa-
tří např. i délka samotné výstavby 
trati a s tím související dočasná do-
pravní omezení. S ohledem na blí-
žící se konečný termín pro realizaci 
projektů podpořených ve stávají-
cím programovém období vzrost-
lo riziko, že by stavbu bylo možné 
stihnout pouze za cenu výrazného 
zrychlení doby samotné výstavby 
a výrazného omezení dopravní do-
stupnosti v lokalitě. Město se pro-
to rozhodlo požádat o financování 
projektu až v následujícím progra-
movém období. Po získání rozhod-
nutí EIA bude probíhat územní 
řízení, další dva stupně projektové 
dokumentace a k vlastnímu zahá-
jení stavby by mohlo dojít v letech 
2021 nebo 2022.  (ph)

Člen aktivních záloh získal Cenu primátora 
Šesté slavnostní shromáždění ak-
tivních záloh se uskutečnilo v Domě 
kultury města Ostravy v pondělí 18. 

února. Jejich členové se ve volném 
čase zdokonalují ve vojenských doved-
nostech, absolvují výcvik i odbornou 

přípravu. Profesionální vojáci jsou 
připraveni zasáhnout, pokud by byla 
ohrožena bezpečnost státu, aktivní zá-
lohy posilují armádu především v kri-
zových obdobích. 

Po slavnostním shromáždění se 
profesionální vojáci i záložníci poba-
vili na Galavečeru Krajského vojen-
ského velitelství Ostrava v hotelu Im-
perial. V úvodu byli oceněni nejlepší 
členové aktivních záloh za minulý rok.  
Náměstek ostravského primátora Ra-
dim Babinec předal Cenu primátora 
41letému rotmistru Karlu Schachlovi, 
který je v zálohách technikem velitel-
ského družstva pěší roty. V civilu je 
dispečerem silniční dopravy Doprav-
ního podniku Ostrava. Cenu hejtmana 
Moravskoslezského kraje předala ná-
městkyně hejtmana Jaroslava Uvírová 
desátníkovi Martinu Skupieňovi.    (rs)

První náměstek primátora Radim Babinec blahopřeje Karlu Schachlovi k Ceně 
primátora.  Foto: René Stejskal

Pomoc onkologicky 
nemocným pacientům
Centrum pomoci onkologickým paci-
entům Ovahelp, které založila Zdeň-
ka Hyvnarová, získalo finanční dary 
ve výši 75 tisíc korun. „Z této část-
ky podpoříme ženy ve věku 40 až 45 
let, které nemají pojišťovnou hrazené 
vyšetření na mamografu a sonu, pro-
tože nedosahují stanoveného věko-
vého limitu. Obdrží od nás poukázky 
v hodnotě 300 Kč na uvedená vyšet-
ření. Poukázky mají platnost do konce 
června a mohou je uplatnit ve Fakultní 
nemocnici Ostrava a ostravských kli-
nikách EUC a Silesia Medical. Cenu 
vyšetření si uhradí, ale díky naší po-
ukázce bude levnější o 300 korun,“ 
uvedla Zdeňka Hyvnarová. „V naší 
činnosti nám pomůže kaž dá stokoru-
na od firem nebo občanů. Kdyby se 
nám podařilo zachránit byť jen jediný 
lidský život, je tato pomoc neocenitel-
ná. Vždyť s onemocněním rakovinou 
se setká každý třetí člověk,“ zdůraz-
nila Zdeňka Hyvnarová, která sama 
prodělala toto onemocnění. Ovahelp 
pořádá také přednášky, a to 14. března 
Krásná každý den, 28. března Kom-
plexní léčba otoků – lymfoterapie a na 
konec dubna plánuje přednášku s on-
kologem Jaroslavem Richtrem. Kona-
jí se od 17 hodin v Moravské Ostravě 
v Kostelní ulici. Více informací se do-
zvíte na www.ovahelp.cz.  (rs)
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Děti se seznamují s nářadím a pod dohledem lektora si vyrobí hračku 

Předškoláky baví řemeslné kurzy
Město Ostrava zahájilo v mateřských 
školách řemeslné kurzy. Předškoláci 
se na nich seznámí s nářadím a sami 
si vyrobí rybářský prut, letadélko, ro-
bota nebo autíčko na magnet. První 

řemeslný kurz odstartoval na mateř-
ské škole v ulici Na Jízdárně. „Jedná 
se o pilotní projekt. Děti se seznámí 
s nářadím a naučí se jej používat. Od 
malička tak budu vědět, co je to ře-

meslo a získají vztah k manuální prá-
ci,“ uvedla náměstkyně primátora pro 
školství a sport Andrea Hoffmannová. 

Kurzy zajišťují pracovníci spolku 
Dolní oblast Vítkovice. Děti čekají dvě 
hodinové lekce. V Mateřské škole Na 
Jízdárně 19A na začátku absolvovaly 
krátké bezpečnostní školení podané 
zábavnou formou. Pak si vyzkoušely 
jednotlivé druhy nářadí, např. kleště-
mi přecvikly drát, vyzkoušely si vrtač-
ku anebo nůžkami na plech odstřihly 
kus plechu. Nakonec si vyrobily dřevě-
ný rybářský prut. 

Předškoláci si řemeslnou lekci uží-
vali, s lektorem spolupracovali, odpo-
vídali na otázky a společně se všichni 
i zasmáli. Kurzů se zúčastní kluci i hol-
ky ve věku pět až šest let. 

„Oslovili jsme všech 97 mateřských 
škol v ostravském správním obvodu 
s rozšířenou působností. Přihlásilo se 
55 školek, z nich se do kurzů zapojí 
660 dětí,“ upřesnila náměstkyně Hoff-
mannová. Kurzy potrvají až do června 
příštího roku.  (rs)

Na premiérový kurz v Mateřské škole Na Jízdárně se přišla podívat i náměstkyně 
primátora Andrea Hoffmannová.  Foto: Jiří Zerzoň

Veřejnost diskutovala o proluce
proměny města

Vedení města Ostravy uspořádalo 
společně s centrálním ostravským ob-
vodem 25. února besedu v sále Staré 
Arény, která se týkala využití proluky 
na Masarykově náměstí. V proluce 
je v zimě umístěno kluziště a v létě 
beach volejbalový kurt, většinu roku je 
plocha opuštěná a jsou na ní nevzhled-
né křoviny. 

„Tato proluka by měla být během 
pěti až sedmi let zastavěna a určitě na 
ni vypíšeme architektonickou soutěž. 
Nyní ale hledáme její využití do doby, 
než se tam začne stavět. Chceme toto 
území zkultivovat,“ vysvětlila zaplně-

nému sálu náměstkyně primátora pro 
investice Zuzana Bajgarová. 

Prostor by měl být využívaný ce-
loročně. „Můžeme jen upravit zeleň 
anebo plochu dočasně zastavět. Proto 
se vás ptáme, jakou máte představu 
o využití tohoto území a co byste si 
tam přáli,“ vyzvala Zuzana Bajgarová 
účastníky besedy. 

Část diskutujících si přála zachovat 
stávající aktivity, jako kurt s pískem 
v létě a bruslení v zimě. Nejčastěji za-
znívalo, že by měl prostor sloužit trž-
nici. „Ta v Ostravě citelně chybí, při-
tom to byla tradiční aktivita. A poté by 
dočasné řešení mohla nahradit stálá 
městská tržnice,“ mínil jeden z účast-
níků besedy. 

Architekt Ondřej Vysloužil ukázal, 
jak s podobnými plochami naložili 
v jiných městech. Několika lidem se 
líbil nápad zřídit kontejnerovou stav-
bu, která by sloužila občerstvení nebo 
právě tržnímu prodeji, další by zvolili 
ponechat zelenou plochu, postavit pó-
dium s posezením pro pořádání men-
ších koncertů anebo letní kino. 

„Na náměstí chybí zastřešený pro-
stor, který by v létě poskytoval stín 
a při špatném počasí chránil před deš-
těm,“ mínila další diskutující. Všechny 
nápady a připomínky si vedení města 
zapsalo a využije je při dalším rozho-
dování.

Debata se však stočila i na budoucí 
zastavění této plochy, na které byly 
až do roku 1968 domy s prodejnami 
v přízemí. Několik diskutujících na-
vrhovalo domov pro seniory, přičemž 
výhodou by bylo, že senioři bydlící 
v těchto zařízeních nepoužívají au-
tomobily a nebyla by proto nutnost 
budovat další parkoviště. Dalším by 
se líbily byty, protože rezidenti vždy 
znamenají oživení daného místa.  (rs)

Účastníci besedy navrhovali dočasné využití proluky u Masarykova náměstí. 
 Foto: Lukáš Kaboň

Lidé s postižením 
získají nové bydlení
Ostrava zahajuje druhou etapu vý-
stavby nových domů pro klienty 
Čtyřlístku. Zahrnuje celkem osm 
novostaveb, díky nimž bude 99 kli-
entů s postižením žít v podmínkách 
blížících se běžné rodině. Tři budo-
vy vzniknou ve Slezské Ostravě, dvě 
ve Svinově a po jedné ve Lhotce, 
Jihu a Vítkovicích. V každém objek-
tu budou dvě bytové jednotky pro 
12 zdravotně postižených osob. 

„Domy z druhé etapy jsou určeny 
klientům, kteří mají těžší postiže-
ní. Některé z nich budou vybaveny 
speciálním kolejnicovým systémem 
pro polohování klienta. Chceme vy-
budovat klientům Čtyřlístku takové 
podmínky, aby se co nejvíce přiblí-
žily běžnému životu a oni nemuseli 
žít v ústavních podmínkách,“ řekl 
náměstek primátora Zbyněk Pražák.

První etapa projektu, která již 
běží, zahrnuje pět nových domů pro 
60 klientů.  Nové bydlení dostanou 
obyvatelé domovů Barevný svět a Na 
Liščině v září 2019. Na konci obou 
etap bude přestěhováno do nových 
a zrekonstruovaných domů celkem 
159 klientů Čtyřlístku. V současné 
době žije v Domovech Barevný svět 
82 klientů, v Domově na Liščině 54 
a v Domově Jandova 23. Celkové 
náklady na obě etapy jsou odhado-
vány na 270 milionů korun, z toho 
spolufinancování z fondů EU bude 
činit více než 230 milionů korun, 
pěti procenty přispěje stát a zbytek 
doplatí město.   (rs)

Pohlednice z  roku 1911 ukazuje, jaké 
domy v místě původně stály.  

Investoři hodnotí 
Ostravu výtečně 
Ostrava je mezi investory ceněna kvůli 
svému přívětivému přístupu. Doklá-
dá to 6. místo Ostravy v TOP 10 ev-
ropských měst budoucnosti střední 
velikosti i nejnovější průzkum Aso-
ciace ABSL. Ten hovoří ve prospěch 
Ostravy, která ve srovnání s jinými 
regionálními městy získala značnou 
popularitu mezi investujícími společ-
nostmi. V mnoha kategoriích oproti 
minulým ročníkům přeskočila Brno. 
Z průzkumu vyplývá, že Ostrava je 
druhým nejlepším místem po Praze, 
pokud jde např. o dostupnost, kvalitu 
dopravy, moderní kancelářské prosto-
ry a přitažlivost města. Jako nejlepší 
byla hodnocena z hlediska spoluprá-
ce s místními úřady. Možnosti, které 
Ostrava nabízí investorům, jezdí pre-
zentovat na evropské veletrhy. Chystá 
se do Cannes na veletrh MIPIM s na-
bídkou volných ploch pro lehký průmy-
sl, rezidenční bydlení, hotel či office. 
Atraktivní lokality představí v expozici 
s Prahou, Brnem a Moravskoslezským 
krajem ve dnech 12. až 15. března.  (hp)
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Instagram a facebook jako 
běžná součást života dětí
bezpečnost na sítích

„Já bych ty internety zakázala!“ Tato 
památná věta koluje ve společnos-
ti již několik let. U dnešních rodičů 
zaznívá v menší obměně – „Já bych 
ten facebook a instragram zakázala!“ 
(případně další sociální sítě, komuni-
kátory apod.). Já si pokládám otázku, 
zda je to opravdu nutné. Zda radikální 
zákazy něčemu pomůžou? Jsem toho 
názoru, že ne. Zákazy jen přesunou re-
lativně viditelnou aktivitu do uzavře-
ných kruhů, kde už ztratíme kontrolu 
úplně. Pojďme místo zákazů naučit 
naše děti využívat tyto věci bezpečně 

a ku prospěchu. Uvědomme si, že sa-
motný internet (instagram, facebook) 
není zlý, zlo v něm konají a šíří lidé 
(naše děti, možná i my sami). Přeber-
me odpovědnost a začněme se chovat 
i v kyberprostoru bezpečně, slušně 
a přeberme odpovědnost za naše slo-
va. A pojďme to naučit i naše děti. 

Kateřina Ciklová
metodik prevence

 v Pedagogicko-psychologické poradně

Za jakou fotku nám nepoděkují?

Termín sharenting označuje nadměr-
né používání internetových služeb 
rodiči, kteří sdílejí obsah, ve kterém 
figurují jejich vlastní děti. Konkrétně 
jde o nadměrné sdílení fotografií či 
videí vlastních dětí či zakládání pro-
filů dětí (bez jejich souhlasu) v rámci 
různých druhů online služeb, prena-
tálních profilů, online deníčků, ve kte-
rých je život dítěte monitorován den 
po dni, měsíc po měsíci apod.

V posledních letech začíná sharen-
ting představovat stále větší problém. 
Děti, které dospívají, nechtějí, aby 
jejich rodiče tento obsah (např. foto-
grafie obnažených dětí na nočníčku 
nebo třeba na pláži, fotky ultrazvuku 
dítěte, fotky novorozenců a batolat) 
sdíleli a aby jejich fotografie, videa či 
citlivé informace o nich samotných 
kolovaly internetem a mohl se k nim 
dostat kdokoli. Často tento obsah vní-
mají jako ponižující, nevhodný, uráž-
livý, jednoduše intimní a citlivý. Navíc 
sharenting může mít negativní dopad 
na sebevědomí dítěte, a to kvůli nega-
tivním reakcím internetového publika 
na sdílené materiály.
Doporučení pro rodiče:

1. Přemýšlejme o tom, zda to, co 
o svém dítěti sdílíme, nemůže naše 

dítě negativně ovlivnit třeba v bu-
doucnu. 

2. Získejme souhlas dítěte – i malé 
děti, třeba 6leté, by měly souhlasit 
s  tím, že jejich fotografii či video uká-
žete jiným lidem. Starší děti o souhlas 
vždy požádejme.

3. Pokud sdílíme hromadná fota, 
třeba z oslav narozenin, kde je více 
dětí, zkontrolujme, zda s tímto sdíle-
ním souhlasí i rodiče ostatních dětí. 
Každý nechce sdílet fota svých dětí na 
internetu.

4. Nesdílejme žádné příliš osobní 
fotografie, jako např. fotografie na-
šeho dítěte na nočníku, fotografie dí-
těte upatlaného od jídla, počuraného   
apod. Dítěti to může způsobit v bu-
doucnu řadu problémů, když snímky 
v budoucnu zachytí jeho spolužáci 
a stane se terčem posměchu. Může 
kvůli tomu mít problémy třeba s úz-
kostí, se stravováním, se spánkem atd.

Při sdílení čehokoliv o našem dítěti 
je nutné promyslet, zda tyto materiály 
nemohou být zneužity – dnes, ale také 
v budoucnu. Při sdílení materiálu tře-
ba na sociálních sítích rychle ztrácíme 
nad jeho šířením kontrolu – může jej 
stáhnout kdokoli, kdo má k našemu 
profilu přístup.  Kamil Kopecký 

Nástrahy světa  
internetu a mobilů 
Mezi nejčastější a nejzávažnější ri-
zika patří:

Kyberšikana
Šikanování (ubližování, ztrapňová-
ní, ohrožování...) jiné osoby s využi-
tím informačních a komunikačních 
technologií. Následky mohou být 
velmi vážné. Jsou známy i případy, 
které končí sebevraždou oběti.

Kybergrooming
Manipulativní chování uživatelů 
internetu, které má vyvolat faleš-
nou důvěru a přimět oběť k osobní 
schůzce v reálném světě. Výsled-
kem potom může být zneužití, ná-
silí na oběti apod. 

Kyberstalking
Zneužívání informačních a komu-
nikačních technologií ke stalkingu. 
Stalking je opakované a stupňovité 
pronásledování (obtěžování). Nej-
častější obětí bývají bývalí partneři, 
celebrity apod.

Nebezpečné výzvy
V internetovém prostředí se setká-
váme s velkým množstvím výzev 
k nebezpečnému chování, které 
může způsobit vážnou zdravotní 
újmu.  (kuz)

Kde hledat pomoc
On-line poradna E-Bezpečí
Bezplatné poradenství pro děti 
a  dospělé. Specializuje se na rizi-
ka spojené s používáním internetu. 
Web: http://poradna.e-bezpeci.cz/
www.napisnam.cz
Poradna neposkytuje telefonické 
poradenství.

Linka bezpečí
Bezplatné poradenství dětem a ro-
dičům, kteří potřebují pomoc.
Telefonní linka: 116 119
Web: www.linkabezpeci.cz

Speciální telefonní linka 
Dětského krizového centra
zaměřená na rizika kyberprostoru  
Telefonní linka: 778 510 510
Web: www.ditekrize.cz

STOPonline.cz
Linka pro nahlášení závadného ob-
sahu
Web: stoponline.cz

Pro případ jakékoliv krize  
Policie ČR
Telefonní linka pro případ krize: 158

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Pomoc lidem v krizové životní situ-
aci a psychické tísni
Adresa:  Ruská 94/29
 703 00 Ostrava
Telefon:  596 110 882 – 883
 732 957 193
E-mail: krizovecentrum@kriceos.cz
Web: www.kriceos.cz
otevřeno NON-STOP

Subjekty, které se věnující rizikům 
informačních a komunikačních 
technologií v Ostravě preventivně:

Projekt E-Bezpečí 
Centrum prevence rizikové virtuální 
komunikace
Web: https://www.e-bezpeci.cz/in-
dex.php/kontakt

Nebuď oběť! – Rizika  
internetu a komunikačních 
technologií, z.s.
Web: http://nebudobet.cz/

Policie ČR – Městské  
ředitelství policie Ostrava
Web: www.policie.cz
Telefonní linka:   974 725  208 
E-mail: krpt.pio@pcr.cz

Městská policie Ostrava
Web: http://mpostrava.cz/
Telefonní linka: 720 735 125 
E-mail: info@mpostrava.cz

Důležitá čísla
150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie České republiky
156 Městská policie
112 Jednotné číslo tísňového volání

Linka důvěry: 
596 618 908, 737 267 939

Lékařská pohotovost:
596 193 475 dospělí
596 193 473 zubní
596 192 608 dětská

Rodiče nedomýšlejí, co může způsobit nevinné foto na internetu. Foto: Pixabay

Problém zvaný TikTok
Služba TikTok (dříve Musical.ly) je 
zaměřena na sdílení krátkých videí 
a patří k 6 nejstahovanějším aplikacím 
světa. A navzdory omezením ji použí-
vají děti. Z TikToku (ale např. i z You-
Tube) ovšem unikají videa velmi 
malých dětí, která obsahují agresivní 
komentáře a sexuální obsah. TikTok 
cílí hlavně na taneční/hudební videa, 
ve kterých děti tančí. V nich se často 
objeví i obnažené části jejich  těl, které 
přitahují devianty. Děti se pak mohou 
stát „kořistí“ dospělých, kteří je přes 
uvedenou aplikace kontaktují. Nebez-
pečí pak představují i různé výzvy.Více 
na: https://www.ebezpeci.cz  (red)
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Hledá se šéf 
strážníků
Ostravští radní odsouhlasili vyhlá-
šení výběrového řízení na obsazení 
pozice ředitele/ředitelky Městské 
policie Ostrava. Podmínky výběro-
vého řízení jsou nastaveny tak, aby 
se do něj mohl přihlásit co nejširší 
okruh potenciálních uchazečů, tedy 
nejen osob, které jsou v současné 
době strážníky obecní policie. V po-
žadavcích je státní občanství České 
republiky, vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu, výhodou je 
ekonomický nebo právní obor. 
Podmínkou je také znalost zákona 
o obecní policii, praxe v pozici ve-
doucího zaměstnance, praxe u bez-
pečnostních složek nebo ve veřejné 
správě, a to minimálně 3 roky, vel-
mi dobré organizační a komunikač-
ní schopnosti a psychická a fyzická 
odolnost. Zbrojní průkaz skupiny 
„D“ je pro uchazeče výhodou. Při-
hlášku je možné zaslat poštou na 
adresu ostravského magistrátu 
nebo osobně doručit na jeho po-
datelnu do pondělí 1. dubna do 12 
hodin. Ostravská městská policie 
vznikla jako jedna z prvních v Čes-
ké republice v roce 1992, aktuálně 
jí do plánovaného stavu chybí 84 
strážníků.  (ph)

charita ostrava
Péče o nemocného
Charita Ostrava nabízí bezplatnou 
účast na semináři „Jak pečovat o ne-
mocného člověka v domácím prostře-
dí“. Na setkání s profesionálními zdra-
votními sestrami Mobilního hospice 
sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout 
péči o člověka se sníženou pohybli-
vostí. Naučíte se nemocnému člověku 
podávat stravu, tekutiny a léky, prová-
dět osobní hygienu či polohování, jako 
prevenci vzniku proleženin. Součástí 
semináře jsou také praktické ukázky. 
Jsou připraveny informace o možnos-
tech získávání příspěvku na péči nebo 
využívání kompenzačních pomůcek. 
Ty je možné zapůjčit v charitní Půj-
čovně kompenzačních pomůcek, ka-
talog  a další informace jsou na webu 
ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-
kompenzacnichpomucek/ Kurz pro-
bíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší 
termín je 21. března, 14 až 17 h v bu-
dově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 
785/8, OstravaVýškovice. Přihlášky 
prosím u Bc. Anny Štefkové předem 
na tel. 599 508 533, mobil: 731 534 
002 nebo emailem: hospicova.porad-
na@ostrava.charita.cz.  (dk)

Nové komunitní centrum v Porubě
V budově porubského Oblouku dru-
hou březnovou neděli slavnostně ote-
vřeli Komunitní centrum Makovice. 
Už na březen se zde chystá mnoho 
zajímavých kulturních a komunitních 
akcí pro všechny věkové kategorie. Ko-
munitní centrum MAKOVICE začalo 
vznikat počátkem roku 2018 jako ini-
ciativa tří žen nadšených pro Porubu 
i život v ní. Dnes se jedná o spolek tvo-
řený přibližně dvaceti aktivními oby-
vateli, kteří mají zájem oživit kulturní 
a komunitní život v Porubě. Centrum 
nabízí možnosti a prostory k nefor-
málnímu setkávání obyvatel Poruby 
všech generací (rodinné oslavy, se-
tkávání apod.), připravuje zajímavé 
akce pro širokou veřejnost (worksho-
py, kurzy, semináře, besedy). A to ze-

jména akce komunitního charakteru, 
které mají za cíl sblížit obyvatele Po-
ruby a zmírňovat tak anonymitu živo-
ta ve velkém městě. KC funguje čistě 
na dobrovolnické bázi, je neziskové 
a jeho aktivity vycházejí přímo ze zá-
jmů a potřeb jednotlivých členů – Po-
rubanů. V rámci komunitního centra 
funguje také Klub pro domškoláky, 
který nabízí podporu rodinám, které 
vzdělávají své děti v domácím prostře-
dí.  KC podporuje setkávání lidí všech 
věkových kategorií, zejména dětí a se-
niorů. V této oblasti probíhá úspěšná 
spolupráce s Domovinkou Diakonie 
ČCE ve Vítkovicích. Komunitní cent-
rum MAKOVICE organizovalo v roce 
2018 Sousedské slavnosti Zažít Ostra-
vu jinak u Oblouku.   (ph)

Rovný přístup ke vzdělání zajišťuje v Ostravě dvojice speciálních projektů

Učitelé sbírají zkušenosti v cizině
vzdělávání

Jak fungují mateřské školy v zahrani-
čí, zjišťují učitelé společně se zástupci 
městských obvodů a členy realizační-
ho týmu projektu Rozvoj rovného pří-
stupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
II. Po slovenských Košicích a chorvat-
ském městě Omiš se chystají v dubnu 
do Polska a na podzim do Maďarska. 

Za hranicemi účastníci sledují 
všechny stránky fungování místního 
předškolního vzdělávání, od legisla-
tivního zakotvení až po běžný provoz 
jednotlivých mateřských škol.

„Řada aspektů je podobných jako 
v Česku, ale jsou znatelné i výrazné 
rozdíly. Zaujalo mě, že v Chorvatsku 
nemají pro děti se speciálními potře-
bami ve třídách asistenty, ale přímo 
speciální pedagogy. Odlišný je také 
systém řízení mateřských škol,“ po-
pisuje metodička školních asistentů 
Dana Ponczová, která se účastnila stá-
že v Omiši. 

Realizovaná stáž nabízí účastníkům 
nové poznatky o možných výchovných 
a vzdělávacích metodách, vede k pod-
poře jejich osobnostního a profesní-

ho růstu a přispívá tak ke zkvalitnění 
ostravského předškolního vzdělávání 
a k zavádění efektivních inovací do 
výuky. Tyto stáže jsou realizovány 
v rámci projektu Rozvoj rovného pří-
stupu ke vzdělávání ve městě Ostra-

va II, zaměřeného na posílení rovných 
příležitostí dětí předškolního věku 
pocházejících ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně odlišného 
prostředí. 

 Markéta Sasínová

Týmy čerpají inspiraci pro svou práci na zahraničních stážích.  Foto: Archiv autorky

Ředitelé škol 
oceňují poradny
Město pomáhá projektem Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve 
městě Ostrava již třetí rok také dětem 
ohroženým školním neúspěchem v zá-
kladních školách. Zajišťuje zejména 
vzdělávání pedagogů, besedy s rodiči 
a dětmi nebo řediteli nejvíce oceňova-
né zřizování školských poradenských 
pracovišť. 

„Odborníci ve školách jsou nedoce-
nitelnou podporou. Jsou to specialis-
té s patřičným vzděláním, jsou ihned 
k dispozici a díky tomu se může na-
stalá situace řešit okamžitě. Také tím 
ubývá neúnosná zátěž na pedagogy,“ 
hodnotí ředitelka ZŠ Dětská Zuzana 
Škapová.

Od loňského září se díky projektu 
věnují dětem a jejich rodinám ve ško-
lách další čtyři školní psychologové, 
tři sociální pedagogové, dva speciální 
pedagogové a tři facilitátoři. Ti v pří-
padě potřeby navštěvují rodiny, po-
máhají dětem s přípravou na vyučová-
ní, řeší častou a neomluvenou absenci 
či usnadňují spolupráci s organizace-
mi jako je OSPOD nebo pedagogicko-
psychologická poradna. Od počátku 
projektu se pro školy podařilo zajistit 
téměř sto odborníků.

 „Město se pokusí na v červenci kon-
čící projekt se začátkem školního roku 
2019/2020 znovu navázat, aby byla 
pomoc školám a péče o děti i nadále 
zajištěna,“ říká projektová manažerka 
Pavlína Poledníková.   (ms)

Změny v evidenci jízdních kol 
Městská policie Ostrava nabízí zájem-
cům možnost evidence jízdního kola. 
Pomáhá s jeho nalezením v případě 
ztráty i odcizení. Aktuálně došlo v této 
službě ke změně – nově lze provádět 
změny v evidenci jízdních kol a kom-
penzačních pomůcek pouze na pra-
covišti IBC MSK v ulici Nemocniční 
11/3328 v Moravské Ostravě. Služba 
bude i nadále poskytována sedm dní 
v týdnu, 24 hodin denně kvůli spoko-
jenosti všech občanů, kteří mají jízdní 
kolo označené forenzní syntetickou 

DNA. Na místě je možné odhlásit pro-
středek z evidence, nahlásit změnu 
majitele nebo komponenty na jízdním 
kole, oznámit krádež či ztrátu jízdního 
kola pro potřeby registru u městské 
policie (ne pro potřeby úkonů u Policie 
ČR). Termíny nového značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek budou 
zveřejněny v průběhu roku 2019. Jed-
nou z nejoblíbenějších metod regist-
race kola je značení syntetickou DNA. 
V roce 2018 si takto registrovalo kolo 
celkem 470 občanů.                          (ph)
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Záběr Hlavní třídy (nyní ulice 28. října) od Smetanova náměstí z roku 1914. 
Dům zcela vlevo s módním salonem Fischer & Sax je budova Živnostenské banky 
(také Obchodní a průmyslové banky), součást obchodního domu OstravicaTex-
tilia.  Postavena byla v roce 1905 a nahradila původní hotel U Zlatého kříže. Část 
přízemí směrem k centru a první patro sloužily obchodům, v druhé části přízemí 
fungovala banka. Zbytek domu tvořily luxusní byty. Fasádu obohatily ozdobné 
secesní prvky. Další budovy v levé řadě již neexistují, místo nich je parčík před 
hotelem Imperial. Rohový jednopatrový dům na pravém nároží nahradila v roce 
1921 budova České eskomptní banky. Druhý v pořadí – bílý dům, dodnes stojí. 
Za ním následuje Dům potravin. Budova s věžičkou se po přestavbě v roce 1928 
přeměnila v obchodní dům Rix, který byl zničen bombardováním v roce 1944. 
Později na tomto místě vyrostl bankovní dům s vyhlídkovou restaurací Pelikán.   

Hornický dům s kavárnou Elektra na pohlednici vydané krátce po jeho otevření 
v roce 1926. Navrhli jej architekti František Kolář a Jan Rubý (podle jejich návr-
hu byla postavena i Nová radnice). Čtyřpatrová novoklasicistní budova poskytla 
zázemí profesním organizacím poskytujícím sociální, zdravotní a právní služby 
ostravským horníkům. Vstup z boční strany zdobily čtyři sochy Augustina Han-
dzela. Budova také musela vydělávat, proto od začátku fungovala v přízemí ka-
várna Elektra s velkou předzahrádkou a kino pro 763 diváky. Oba zábavní pod-
niky si získaly popularitu. Kino fungovalo do konce 20. století, kavárna se stala 
oblíbeným místem pro Ostravany i hostující umělce. Mezi její hosty patřili Old-
řich Nový nebo Jan Werich. V kavárně se konaly taneční večery, vystupovali v ní 
varietní umělci, v 70. letech se na ochozech kavárny scházeli filatelisté. Interiér 
ale zmizel v roce 1992, nyní je kavárna obnovena v duchu první republiky.    (rs)

proměny Ostravy na historických fotografiích a pohlednicích 

Historie VŠB se začala psát před 170 lety díky učilišti založenému císařem

Technická univerzita v Ostravě slaví výročí
Císař František Josef I. založil v Pří-
brami 23. ledna roku 1849 montánní 
učiliště, čímž se začala psát dnes již 
sto sedmdesátiletá historie význam-
né vzdělávací instituce, kterou dnes 
známe jako Vysokou školu báňskou 
– Technickou univerzitu v Ostravě. 
Učiliště bylo o šest let později pový-
šeno na Báňskou akademii a o 30 let 
později získává vysokoškolský statut. 

Název Vysoká škola báňská se po-
prvé objevuje roku 1904. Dekretem 
prezidenta Edvarda Beneše z 8. září 
1945 byla Vysoká škola báňská přesu-
nuta z Příbrami do Moravské Ostravy, 
kde zažila a stále zažívá svůj největší 
rozvoj. 

Poprvé se škola rozdělila na jednot-
livé fakulty v roce 1951, přesto však 
stále neměla dobré zázemí a sídlila 
v provizorních prostorách sedmi bu-
dov roztroušených po Ostravě i mimo 
ni. Není bez zajímavosti, že první rek-
torát VŠB sídlil ve vile u Nové radnice. 
Prvním děkanem se stal B. Kaňkov-
ský. V roce 1964 byla konečně zahá-
jena výstavba vysokoškolského areá-
lu v Ostravě Porubě. Tři roky nato se 
tam stěhují studenti na koleje, v roce 
1973 se přesouvá i převážná část ka-
teder. Prudký nárůst studentů zažila 
univerzita mezi 1970 až 1985, přibyl 
jich téměř čtyřnásobek. Od 1. dubna 
1977 byla na VŠB zřízena ekonomic-
ká fakulta, takže větší část absolven-

tů školy již byla vychovávána pro 
jiné obory než hornictví a hutnictví. 
Původní název Vysoká škola báňská 
v Ostravě škola změnila k 1. lednu 
1995 na Vysoká škola báňská – Tech-
nická univerzita Ostrava. 

V současnosti škola směřuje mezi 
přední české a evropské univerzity na-
bízející technické a ekonomické vzdě-
lání, produkující aplikovaný i základní 

výzkum a zajišťující potřebný odborný 
poradenský, konzultační a expertizní 
servis průmyslu, bankovnímu i pod-
nikatelskému sektoru včetně nabíd-
ky celoživotního vzdělání. Univerzita 
také spolupracuje s řadou českých 
a zahraničních univerzit a také s fir-
mami. Univerzita má v současné době 
sedm fakult, na nichž studuje téměř 12 
tisíc studentů.  (ph)

Vysoká škola báňská  - Technická univerzita Ostrava sídlí v Ostravě od roku 
1945, avšak její historie začíná již v první polovině 19. století.  Foto: archiv VŠB

komentované procházky
Vycházka pod kloboukem. Vý-
tvarnice Lenka Kocierzová vás pro-
vede českou minulostí a připomene-
me jednu z nejslavnějších žen naší 
historie, spisovatelku Boženu Něm-
covou. Hovořit bude také o Jakubu 
Arbesovi nebo o Svatopluku Čechovi, 
jehož jméno nese náměstí v Přívoze. 
Vycházku zakončí na ulici největší-
ho mecenáše českých umělců, Josefa 
Hlávky, kde si připomenete nejen jeho 
činy, stavby a život, ale i další zajíma-
vosti z Hlávkovy ulice. Víte, který z no-
sitelů slavných jmen žil v Lítni?  Kdo 
má bustu v Praze Na Příkopech a kdo 
v Panteonu Národního muzea? Který 
z nich měl domek v Obříství a kdo zá-
mek v Lužanech? To vše vám prozradí 
výtvarnice Lenka Kocierzová, která 
vás těmito místy a malými příběhy 
provede. Procházka pod kloboukem se 
koná v sobotu 30. března od 15 hodin, 
sraz na zastávce tramvají Sad Boženy 
Němcové. Vstupné 50, Kč.
Obchodní domy. Připomeňte si 
v neděli 31. března lesk a slávu ostrav-
ských obchodních domů z počátku 20. 
století. Procházky se konají v 10 a ve 
14 hodin. Sraz je před Divadlem Anto-
nína Dvořáka na Smetanově náměstí 
15 minut před začátkem procházky. 
Vstupenky zakoupíte online na webu 
www.ostravainfo.cz nebo v předpro-
deji v ostravských infocentrech. Vstu-
penky nebude možné pořídit na místě 
před procházkou. Bližší informace na 
telefonním čísle 724 166 992.  (hob)
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Město Ostrava vydalo ve spolupráci s archivem fotografickou publikaci Století objektivem Ostravanů

Ohlédnutí do historie našeho města 
Publikace Století objektivem Ostra-
vanů je na světě. Má 170 stran a tvoří 
ji fotografie, které zapůjčili obyvatelé 
Ostravy. V prostorách Archivu města 
Ostravy knihu 7. března slavnostně 
pokřtili primátor Tomáš Macura a ře-
ditelka archivu Helena Šústková.

„Kniha je v historii našeho města 
první svého druhu. Vytvořili ji Ostra-
vané, kteří poskytli své vlastní foto-
grafie anebo snímky, které našli v ro-

dinných archivech. Fotografie jsou 
opravdu jedinečné a velmi zajímavé. 
Díky nim můžeme nahlédnout do 
uplynulých sta let očima běžných lidí,“ 
řekl primátor Tomáš Macura. 

Snímky ukazují, jak Ostravané 
trávili volný čas, jak sportovali, kte-
ré prodejny a obchody navštěvovali 
anebo s jakými těžkostmi se museli 
vypořádávat. Publikace je k dostání 
v pobočkách Ostravainfo.  (rs)   

Domy zničené bombardováním na snímku z roku 1946. 

Metař na Prokešově náměstí, kolem r. 1960.

Bufet v roce 1949.  Národní směna, 1948. 

Start motocyklového závodu v Zábřehu, 60. léta. 

Nejčastěji se bourá v pondělí
Nehodovost v Ostravě má mírně stou-
pající tendenci a řidiči se stále dopou-
štějí opakovaných chyb i na stejných 
místech. Za rok 2018 dopravní policie 
řešila na území města Ostrava 2809 
dopravních nehod, což je oproti roku 
2017 nárůst o 19 DN.

Jak vyplývá ze statistiky BESIP, 
v loňském roce na území města čas-
těji nehody způsobili muži ve věku 
41–60 let následováni muži 25–40 let. 
Ze všech policií řešených dopravních 
nehod 76,47 % způsobili řidiči moto-
rových vozidel. Chodci způsobili 39 
nehod (1,39 %), cyklisté 56 (1,99 %).

Loni při dopravních nehodách ze-
mřelo 7 osob, těžce zraněno bylo 27 

osob a zraněno lehce 448. O 9 nehod  
na 95 klesl počet nehod zaviněných 
pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

Nejvyšším počtem nehod se v Ost-
ravě může „pyšnit“ ulice Hlavní třída 
v úseku 17. listopadu – Porubská, další 
příčku zaujala ulice Výstavní v úseku 
SZ rampa Rudné – Halasova a ulice 
Valchařská, Poděbradova v úseku Ná-
dražní – 30. dubna. 

Nejrizikovějším dnem bylo loni 
pondělí (487), nejvíce nehod se stává 
mezi 14. a 15. hodinou (180) během 
dopravní špičky. Na počet dopravních 
nehod má velký vliv počasí a období 
dovolených. Nejvíce dopravních ne-
hod bylo v říjnu (247).  (hob)

Hledáme talentované děti
S podporou Ostravy může Základní 
škola Chrjukinova, sídlící v Zábřehu, 
realizovat projekt Nechceme si jen 
hrát, jehož cílem je vyhledávat talento-
vané žáky a jejich nadání podporovat.

Program se zaměřuje na děti, kte-
ré projevují zvláštní zájem v oblasti 
techniky a přírodních věd. Díky mož-
nosti zkvalitnění podmínek pro vzdě-
lávání, uskutečňování cílených aktivit 
a mimořádných akcí může být jejich 
potenciál s úspěchem rozvíjen. V ne-
dávné době právě tito žáci navštívili 
moderní science centrum se stovkami 
interaktivních exponátů a planetáriem 
– iQLandii v Liberci. Zde prozkoumali 
nejrůznější expozice, zaměřené na celé 

spektrum oblastí: vesmír, lidské tělo, 
vodní svět, živly aj. V nadcházejícím 
školním roce ZŠ Chrjukinova nově 
otevírá první a šestou třídu pro nada-
né děti, u nichž může jejich potenciál 
podpořit a rozvinout.  (hob)

Žáci v iQLandii.  Foto: archiv školy
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Koncer-
ty: 13. 3. (19) Kamelot; 14. 3. (19) 4TET; 22. 3. 
(19) David Koller Acoustic tour 2019; 3. 4. (19) 
Ivo Jahelka. Pro děti: 15. 3. (17) Smejko a Tan-
culienka – Hip, hip, hurá!; 24. 3. (16) Jak se 
Honza učil čarovat; 25. 3. (10) Tři pohádky s pís-
ničkou – pohádkový kabaret. Cestování: 18. 3. 
(18) Srí Lanka – ostrov čaje a slonů; 21. 3. (19.30) 
Kavkaz–Bezengi/Malý Himálaj; 1. 4. (19) Island. 
Divadlo: 19. 3. (19) Výběr z Besídek (Divadlo 
Sklep); 20. 3. (19) K. Poláček, M. Vačkář, O. Ha-
velka: Muži v offsidu (Městské divadlo Mladá Bo-
leslav); 27. 3. (19) Fabrice RogerLacan: Cravate 
club (hrají: Martin Pechlát a Miroslav Etzler); 
2. 4. (19) Besame mucho alebo Čo sa skrýva 
v kufri (a v nás), (Radošinské naivné divadlo, 
Bratislava); 4. a 5. 4. (19) Keith Huff: Deštivé dny 
(hrají: Richard Krajčo, David Švehlík); 8. 4. (19) 
Ray Cooney: Velké lásky v malém hotelu (hrají: 
L. Vaculík, M. Bočanová). Zábava: 21. 3. (19) 
Silné Reči (standup komedie); 25. 3. (19) Vymí-
tač (RockOpera Praha); 30. 3. (17.45) R. Wagner: 
Valkýra (Metropolitní opera); 7. 4. (16.45) Zlatý 
věk (Šostakovičův balet).
DŮM KULTURY AKORD. 14. 3. (19) Metallica 
S&M – Scream Inc. a Kolínská filharmonie; 18. 3. 
(18) Obrazy Miroslav Besta – vernisáž; 18. 3. 
a 19. 3. (19) Šašek a syn – Divadlo Bolka Polív-
ky; 23. 3. (20) Jarní erotický ples; 29. 3. (18.30) 
Symphonic Metal Party; 3. 4. (19) Cestujte lev-
ně, chytře a často – Hana Machalová; 10. 4. (19) 
Commedia Dell‘Arte – Spolek sešlých; 12. 4. (19) 
Hecoviny souboru Nahodile.
DIVADLO LOUTEK. 17. 3. (10.30, 15.30) Jak šlo 
vejce na vandr; 24. 3. (10.30, 15.30) Perníková 
chaloupka; 31. 3. (10) Vyrob si svou loutku – ro-
dinná loutkářská dílna.
ČERNÁ LOUKA. 14. – 16. 3. iMobilita; 22. až 
23. 2. Včela!!!; 24. 3. (8–12) Fauna trhy; 29. až 
31. 3. Kreativ jaro 2019; 30. 3. (7–12) Bleší trh; 
6. – 7. 4. Výstava psů.
FIDUCIA. 12. 3. (18) Pavel Topáš Jasanský (ver-
nisáž); 14. 3. (19) Wabi Experience, Pátí na světě, 
Šimanský – Niesner (koncert); 19. 3. (18) Ost-
ravsko po roce 1939 ve vzpomínkách pamětníků, 
komponovaný pořad k 80. výročí vzniku protek-
torátu Čechy a Morava; 21. 3. (18) POPO – Poe-
tické popelnice a křest nového čísla Krásné Ost-
ravy; 24. 3. (10) Masky ze snů a fantazie; 28. 3. 
(18) Debuty – Jan Škrob a Pavel Zajíc (literární 
večer); do 27. 3. Pavla Malinová – Soptík surrea-
lismu (výstava).
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. 14. 3. (20) Progres 
2; 15. 3. (20) Special; 16. 3. (19.30) Kabaret Hr-
dobci; 17. 3. (19) AG Flek; 19. 3. (19) Tafa Fuki; 
20. 3. (19) Dana Vrchovská Trio; 21. 3. (19) Hon-
za Křížek; 24. 3. (19) Marien; 3. 4. (19) SoulMates 
& Brian Charette (USA); 4. 4. (19) Václav Fajfr 
– 10 let s Vámi; 5. 4. (19) Opilá Piaf. 
ZAPOMENUTÁ MINULOST. V Galerii Astra, 
nacházející se v domě s pečovatelskou službou 
v ulici Ivana Sekaniny, budou do 6. května k vidě-
ní černobílé fotografie Ivety Mutinové. Ostravská 
rodačka, žijící nyní v Bohumíně, se fotografování 
věnuje více než dvacet let. Od roku 2007 je člen-
kou Fotoklubu Ostrava a aktivně se zúčastňuje 
projektů i výstav fotoklubu. Cyklus snímků Zapo-
menutá minulost vznikl jako absolventská práce 
při studiu oboru výtvarná fotografie na Lidové 
konzervatoři v Ostravě. 

co, kdy, kde ve městě

Divadlo loutek připravilo 
hru o ochraně přírody
Alternativní scéna divadla loutek má ve svém re-
pertoáru novou hru, která se týká ochrany přírody. 
Dobrodružná fantasy pohádka Plasťáci útočí v režii 
Pavla Gejguše je určena dětem od sedmi let a vy-
práví příběh s jasným poselstvím – přírodu je třeba 
chránit. Kdysi modrá planeta se proměňuje ve vy-
prahlé plastové impérium ovládané Plastikem Vše-
mocným. Čisté vody stále ubývá a světu hrozí zánik. 
Jedinou nadějí je poslední vodní krystal, který do-
káže znečištěnou vodu vyčistit. Do jeho záchrany se 
proto pustí – s pomocí mladíka Vavřína, prototypu 
českého pohádkového Honzy – odvážná princezna 
Rebarbora. Dobrodružná pohádka inspirovaná sci-
fi, fantasy filmy a knihami sice čerpá z aktuálních 
témat z oblasti ekologie, nesnaží se však být primár-
ně edukativní. Příběh musí děti především bavit. 

„Sáhli jsme tentokrát po tématu ekologickém, 
tudíž ožehavém a aktuálním. Děti by však o plasto-
vém nebezpečí, které světu hrozí, měly být pouče-
ny nenásilně, zábavnou formou – užijí si tedy spolu 
s hlavními hrdiny spoustu dobrodružství i legrace,“ 
popisuje dramaturgyně Daniela Jirmanová.  (hob)

Bach v podání Federica Colliho
Izraelský pianista ruského původu Boris Giltburg 
zahraje 14. března od 19 hodin poslední klavírní 
koncert Sergeje Rachmaninova a Wagnerovu myto-
logickou operu Prsten Nibelungův. 

Z Rodinného cyklu je připraven hudební pořad 
s názvem Okamžitě se nalaď, který moderují Pavla 
Gajdošíková a Michal Sedláček. 

V Multifunkční aule Gong vystoupí 21. března od 
19 hodin Vojta Dyk s BSide Bande. Petr I. Čajkov-
skij, Béla Bartók nebo Ferenc Liszt zazní 4. dubna 
od 19 hodin v podání vyhledávaného italského pia-
nisty Federica Colliho, vítěze mozartovské soutěže 
v Salcburku. Slavný pianista rovněž zahraje 8. dub-
na v rámci cyklu klavírních recitálů Bacha.   (hob)

Obrazy věnované skladateli Janáčkovi jsou vystaveny v konzervatoři

Milena Kantorová propojila malbu s hudbou 
Malířka Milena Kantorová vystavuje ve vstupní aule 
Janáčkovy konzervatoře malby s hudební temati-
kou. Výstavu nazvala Leoš Janáček, skladatel, kte-
rému ve světě rozumějí víc než doma. Obrazy věno-
vané tvorbě Leoše Janáčka se tak symbolicky ocitly 
v konzervatoři, která je po tomto světovém sklada-
teli pojmenována.  

„Se slavným autorem mne pojí nejen stejný kraj, 
ale i nezměrný obdiv k jeho způsobu tvorby. Hudba 
Leoše Janáčka nás provází již více než sto let a díky 
své originalitě je aktuální i dnes. Jeho skladby ná-
leží k tomu nejprogresivnějšímu, co v hudbě minu-
lého století vzniklo. Leoš Janáček překročil hranici 
tradičního myšlení, ustálených představ o hudební 
tvorbě a našel svůj nenapodobitelný hudební výraz, 
kterému se dnes obdivuje celý svět a dospěl v něm 
k nenapodobitelné originalitě. Při své tvorbě jsem 
se inspirovala jeho přístupem, tentokráte se sna-
hou vytvořit asociace k jeho pojetí hudby, nutící nás 
k přemýšlení,“ uvedla Milena Kantorová. Její obrazy 
doplňují fotografie Karla Hubníka, který se zaměřil 
na další Janáčkova hudební díla, např. na Čarovný 
les, Tarase Bulbu či Sinfoniettu. 

Výstava bude zahájena 11. března v 17 hodin. Di-
váky výstavou provede slovem herečka a pedagožka 
Miroslava Georgievová, zazpívají a báseň přednesou 
Markéta Bílková a Terezie Holubová. Zájemci si mo-
hou obrazy a fotografie prohlédnout až do června. 
 (rs)

Milena Kantorová u svého obrazu s liškou Bystrouš-
kou.  Foto: archiv M. Kantorové   

Vyhledávaný italský pianista Federico Colli.
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KREATIV 2019. Workshopy, kreativní nápa-
dy a inspirace, materiály a pomůcky na tvoření 
s výstavní slevou, handmade výrobky, seznámení 
s novinkami na trhu, ukázky výtvarných technik, 
tvůrčí nálada. To je nově jarní výstava Kreativ 
Ostrava 2019, která se koná od pátku 29. do ne-
děle 31. března na výstavišti Černá louka.  
VĚDECKÁ KNIHOVNA. V březnu Měsíci čte-
nářů jsou ve studovně vědecké knihovny na Pro-
kešově náměstí k vidění kresby Pavla Sznapky. 
V rámci Národního týdne tréninku paměti při-
pravila knihovna ukázkovou lekci tréninku pamě-
ti, která proběhne 14. března od 16 hodin. Nutná 
rezervace na ww.svkos.cz. Knihovna zve 20. břez-
na od 16.30 na besedu s Richardem Konkolskim. 
Tématem bude cestování a mořeplavectví a křest 
nové knihy Galapágy – začarované ostrovy. Mi-
lovníci deskových her jsou zvaní v úterý 26. břez-
na od 16 do 20 hodin na oblíbené Deskohraní.  
PLATO. Jak v umění funguje autorské právo 
a kdy se o něj lze opřít? Jak správně konstruo-
vat licenční smlouvy a jak nezasahovat do práv 
jiných autorů? Na to vše odpoví právnička Iva 
Javorská 13. března od 18 hodin v městské galerii 
Plato. Bude také demonstrovat, že autorské právo 
stojí na straně umělců a umožňuje jim nastavo-
vat respektuplné vztahy s jejich klienty. Městská 
galerie Plato ve svém prostoru bývalého hobby 
marketu Bauhaus zřídila kino. Projekce v něm 
začnou v březnu. Lidé uvidí nejen snímky souvi-
sející s výtvarným uměním. Promítat se bude na-
příklad i československý scifi snímek Ikarie XB1.  
GALERIE V ZÁMKU. O proměnách Zámeckého 
parku a jeho okolí pojednává výstava Od koste-
la ke garážím, která je k vidění v galerii Zámku 
Poruba. Příběh jednoho místa v průběhu staletí 
s řadou unikátních fotografií a vzpomínek pa-
mětníků byl představen už v Galerii na schodech 
porubské radnice. Nyní si výstavu mohou zájem-
ci přijít prohlédnout do galerie v Zámku Poruba. 
Přístupná bude do 17. března.
COOLTOUR. 13. 3. (19) Transsiberiana – hle-
dání ztraceného času na nejdelší železnici 
světa (cestopisná přednáška); 14. 3. (19) Etu-
dy těla|jaro 2019 (Večer autorských choreo-
grafií); 2. 4. (18.30) Folklorní tančírna; 3. 4. 
(17.30, 20.30) Ladislav Zibura: Prázdniny 
v Evropě (cestovatelská projekce); 9. 4. (19) 
Swingová tančírna se Swingville a LAM triem. 
LENKA FILIPOVÁ. Písničkářka Lenka Filipová 
vyjede na jaře na Oppidum Tour ke svému nové-
mu albu a zavítá 20. března od 19 hodin do Mul-
tifunkční auly Gong. Na pódiu vystoupí i hráč na 
keltskou harfu Sean Barry, se kterým celou desku 
připravovali. Kromě autentického prožitku, kte-
rý vás přenese v čase do dob keltských válečníků 
a mystických druidů, je album Oppidum mimo-
řádné i kvůli své hudební a jazykové pestrosti. 
Lenka Filipová zazpívá ve čtyřech jazycích – ve 
starém jazyce gaelic, irském i skotském, dále ve 
staré bretonštině a angličtině.      
GALERIE MLEJN. V Galerii Mlejn, kterou na-
jdete v Nádražní 138 v OstravěPřívoze, vystavuje 
až do 25. března výtvarnice, sochařka a designér-
ka Rosana De Montfort. Výstavu nazvala Zjevení. 
Její obrazy mají mimo jiné zachycovat biblické 
události z pohledu nevěřící osoby. Výtvarnice 
odešla v devadesátých letech z Ostravy do světa 
a nyní se jako pětačtyřicetiletá vrací. V Česku mo-
hou lidé její dílo vidět poprvé.  (hob)

co, kdy, kde ve městě

Hruška a Kolmačka vydali nové sbírky
Básníci střední generace Pavel Kolmačka a Petr 
Hruška představili 12. února zaplněnému sálu ga-
lerie Dole v Antikvariátu a klubu Fiducia své nové 
sbírky. 

Kolmačkův Život lidí, zvířat, rostlin a včel vyšel na 
podzim a již získal ocenění Tvárnice za nejvýraznější 
knižní počin uplynulého roku. 

Per Hruška uvedl čerstvě vydanou sbírku Nikde 
není řečeno. Básník zvolil zvláštní kompozici, na níž 
se podílejí nezvyklé texty působící jako torza psané 
na způsob starověkých hliněných destiček, které se 
dochovaly ze sumerského dávnověku. Sbírku vý-
tvarně doprovodil jeden z nejvýraznějších součas-
ných malířů Jakub Špaňhel.  (rs) 

Pavel Kolmačka (vlevo) a Petr Hruška při au-
togramiádě v  Antikvariátu a klubu Fiducia.  
 Foto: René Stejskal

Knihovna a sousedé
Vtažení sousedů do akce, podpora vzájemných va-
zeb mezi nimi, zjišťování potřeb i přání a hlavně 
jejich intenzivní napojení na knihovnu jako mís-
ta pro setkávání, to jsou některé z výsledků právě 
probíhajícího projektu Knihovny města Ostravy. 
V pobočce knihovny v ulici Podroužkova v Porubě 
proběhnou 9. dubna, 21. května a 4. června od 17 
hodin tzv. sousedské slavnosti. 

A na co se mohou návštěvníci těšit? Sestaví si 
například ptačí budky, protáhnou si tělo při vlasti-
vědné vycházce s Martinem Strakošem, dozvědí se 
o architektonických stylech, vytvoří emoční mapu 
lokality nebo se podívají na venkovní divadelní 
představení pro děti, projdou bludištěm fotografií 
mezi stromy, poslechnou si kytarový recitál Mila-
na Šťastného.  

Porubská pobočka knihovny projde rekonstruk-
cí za finanční podpory města Ostravy. Knihovna 
chce lidem z okolí nabídnout také prostor pro re-
alizaci vlastních komunitních aktivit. Zpestřením 
bude rovněž kavárna sídlící ve stejné budově. Ob-
měnou a úpravami projde i zelená plocha v okolí 
knihovny.  (hob)

Jaro ve znamení milostných pletek
divadelní premiéry

Nová scéna Národního divadla moravskoslezského 
Divadlo „12“, kterou najdete v ulici Čs. legií 148/12, 
uvede 16. března premiéru hry jednoho z předních 
ruských dramatiků současnosti Ivana Vyrypaje-
va o generaci, která se opila možnostmi natolik, že 
zapomněla na to, že po každé opilosti přichází vy-
střízlivění. Hořkosměšná hra Opilí v režii Lukáše 
Brutovského klade znepokojivé otázky týkající se 
smyslu naší existence na tomto světě.

Muzikál skladatele a textaře Cola Portera „Děj se 
co děj“, který se zrodil na Broadwayi před více než 
osmdesáti lety, bude mít premiéru 4. dubna v Diva-
dle Jiřího Myrona. Komedie se odehrává na luxusní 
zámořské lodi. Na palubě se vedle vdavekchtivých 
žen a zamilovaných párků objevují i sňatkoví pod-
vodníci a hochštapleři všeho druhu, včetně falešné-
ho faráře, a pochopitelně nechybí ani černý pasažér 
a agent FBI. Na parníku se tedy pohybuje a setkává 
celá paleta typů a postav, které chtějí dosáhnout své-
ho děj se co děj. 

Jednu z nejslavnějších her norského dramatika 
Henrika Ibsena Hedu Gablerovou od 15. března hra-
je Divadlo Petra Bezruče. Hra přináší řadu témat, 
která ani po téměř 130 letech neztrácejí na své síle. 

Nejveselejší milostné dobrodružství v dějinách 
galantních podvodů. Staňte se svědky jednoho 
z nejneuvěřitelnějších milostných dobrodružství 
v dějinách. Komedii italské renesance Mandragora, 
kterou napsal Niccolò Machiavelli, uvede Komorní 
scéna Aréna 16. března.  (hob) 

Hudební komedie Děj se co děj se odehrává na za-
oceánském parníku.  Foto: archiv NDM

Pozvánka na přehlídku 
outdoorových filmů
V Domě kultury města Ostravy je ve dnech 20. a 21. 
března připravena přehlídka jedinečných filmů XVI. 
ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových fil-
mů. Jsou přichystány tři filmové bloky nabité out
doorovými snímky. Festival je zaměřený na sporty 
i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobro-
družné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. 
Můžete se těšit na filmy o skialpinismu, potápění, 
ultramaratonech a další. Filmy vás zavedou do růz-
ných míst naší planety.  (hob)

Natvrdlí v Galerii ZaZa
V Galerii ZaZa můžete od 21. března zhlédnout cy-
klus výstav s názvem Natvrdlí v Ostravě.  Je to pro-
jekt, ve kterém se postupně představí členové umě-
leckého seskupení Natvrdlí, které se ustálilo v roce 
2009 pod kurátorským vedením Rey Michalové 
v autorském složení Karel Jerie, MICL, Lukáš Mifek 
a Jaroslav Valečka. Vernisáž cyklu Natvrdlí v Ost-
ravě zahájí 21. března výstavou Jaroslava Valečky 
s podnázvem Ohnivá čára.  (hob)
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Do vily u nemocnice se vrátili lékaři
zdravotnictví

Do vily, která byla v říjnu 2016 Mini-
sterstvem kultury prohlášena za kul-
turní památku a nachází se v areálu 
Městské nemocnice, se nastěhovala 
první nemocniční ambulance. Druhá 
k ní přibude v březnu. 

Jedná se o Anesteziologickou am-
bulanci pro dospělé určenou k předa-
nestetickému vyšetření a Gastroen-
terologickou ambulanci, která bude 
vybavena v nejbližších dnech novým 
nábytkem a připravuje se tak k zahá-
jení provozu. 

Obě ambulance mají novou podla-
hu, vymalované stěny, natřené stáva-
jící konstrukce, ordinace mají nové 
osvětlení a upravené vnitřní elektro-
instalace a rozvody IT.  Pro vstup do 
budovy je používán boční vchod.

Anesteziologická ambulance patří 
k oddělení ARO, slouží k optimalizaci 
přípravy pacientů před plánovaným 
operačním nebo diagnostickým výko-
nem v anestezii. Je určena pro dospělé 
pacienty. K vyšetření se pacienti ob-
jednávají krátce před datem operace 
telefonicky. Ambulance je v provozu 
v pracovní dny od 7.30 do 15 hodin.

Lékaři v gastroenterologické am-
bulanci, která spadá pod internu, se 
se v poradnách denně věnují ambu-
lantním pacientům. Díky této změně 
budou striktně odděleni ambulantní 
pacienti v poradnách od hospitalizo-
vaných pacientů. 

Stávající prostory gastroenterolo-
gické poradny v areálu nemocnice 

v přízemí pavilonu E3 budou sloužit 
Centru pro aplikaci biologické terapie, 
které se věnuje monitorování pacientů 
v průběhu podávání biologické léčby. 
Stavitel a architekt Bohumil Židlic-
ký navrhl a postavil vilu v roce 1894, 
pravděpodobně se záměrem reprezen-
tovat vlastní projekční a stavební čin-
nost.  (av)

Do památkově chráněné vily se vracejí zdravotníci i pacienti.  Foto: Hana Oborilová 

Městská nemocnice léčí střevní 
záněty nově biologickou léčbou
Interna Městské nemocnice Ostrava 
získala statut Centra biologické léčby 
idiopatických střevních zánětů, který 
jí udělila Česká gastroenterologická 
společnost. Péči o pacienty s idiopa-
tickými střevními záněty, mezi které 
patří Crohnova nemoc a ulcerózní ko-
litida, se věnuje od 80. let.  

Tato chronická zánětlivá onemoc-
nění, která postihují hlavně tenké 
a tlusté střevo, se projevují úpornými 
průjmy. Může dojít k střevním kom-
plikacím – zúžením střev, píštělím, 
abscesům a také komplikacím v oblas-
ti kůže, očí a kloubů. K léčbě se pou-
žívají protizánětlivé léky, umělá výži-
va a antibiotika. Pokud je tato léčba 
neúspěšná, nebo v případě některých 
komplikací, je nutná biologická léčba.

„Do loňského roku jsme byli schop-
ni poskytovat pacientům s idiopa-
tickými střevními záněty péči od 
gastroenterologické po chirurgickou 
s výjimkou biologické léčby, ke které 
jsme byli nuceni pacienty odesílat do 
center biologické léčby. Díky tomu, že 
jsme získali statut Centra biologické 
léčby idiopatických střevních zánětů, 
máme k dispozici úplné spektrum lé-
čebných postupů,“ řekl primář interny 
Jan Šmíd.

Léčba probíhá dlouhodobě v ho-
rizontu několika let a spočívá v opa-
kovaném injekčním nebo infuzním 
podávání léku, nejčastěji v ambulant-
ním režimu. V průběhu léčby je paci-
ent sledován, zda nedochází k rozvoji 
komplikací. (av)

Výstava ukáže, jak zdravě cestovat 
Proč upřednostnit veřejnou dopravu 
či proč využít pohyb a sportovní akti-
vity pro cestování po Ostravě před jíz-
dou osobním automobilem? Odpovědi 
najdou od 1. března návštěvníci ve foy-
er Nové radnice na Prokešově náměs-
tí. Výstava se koná v rámci osvětové 
kampaně OSTRAVOU!!! Cílem tohoto 
projektu je zvýšit povědomí obyvatel 

a návštěvníků města o přínosech al-
ternativních forem dopravy a upozor-
nit na negativní dopady individuální 
automobilové dopravy na lidské zdra-
ví a životní prostředí. Tento projekt je 
financován Státním fondem životního 
prostředí České republiky na základě 
rozhodnutí ministra životního pro-
středí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz (ph)

Světový den sociální práce 
letos připadá na 19. března
Město Ostrava si společně s dalšími 
národními a mezinárodními organi-
zacemi připomíná Světový den soci-
ální práce. Ten vyhlašuje Mezinárod-
ní organizace sociálních pracovníků 
od roku 1983 vždy na třetí úterý v mě-
síci březnu. Letos připadá na úterý 
19. března. 

Světový den sociální práce se každý 
rok zaměřuje na určité téma. „Letos 
je tématem podpora významu mezi-
lidských vztahů. Ostrava dlouhodobě 
usiluje o to, aby byla městem, které 
dokáže svým obyvatelům zajistit dů-
stojný život. Také proto podporuje 
na svém území činnosti sociální prá-
ce a systém sociálních služeb rozvíjí 
v procesu komunitního plánování,“ 
připomenul náměstek primátora Zby-
něk Pražák.

Sociální pracovníci pomáhají všem 
osobám, které se ocitly v náročných 
životních situacích, s nimiž si samy 
nedokáží poradit. „Pokud se člověku 
zhorší zdravotní stav, kvůli kterému 
potřebuje pomoc další osoby, pomo-
hou s výběrem vhodné sociální služby. 
Pokud přijde o příjem ze zaměstnání 
nebo má nízký příjem, pomohou mu 
se zorientovat v dávkovém systému, 
s vyplněním složitých formulářů žá-
dostí o různé dávky. Sociální pra-
covníci také dokáží zajistit podporu 
a pomoc rodičům a dětem ohroženým 

rodinnými a výchovnými problé-
my. Poradenství a pomoc poskytnou 
i v dalších problémových situacích,“ 
vysvětlil náměstek Pražák.  

Sociální pracovníci působí nejen na 
Magistrátu města Ostravy, ale také na 
všech úřadech městských obvodů a ti, 
kteří se věnují sociálně právní ochraně 
dětí, na magistrátu a na osmi obvod-
ních úřadech. Své sociální pracovníky 
mají některé příspěvkové organizace 
města zajišťující sociální služby. Mimo 
to se s nimi lze setkat v nemocnicích 
a u nestátních neziskových organizací. 
Každý rok všichni tito sociální pracov-
níci poskytnou pomoc několika tisí-
cům obyvatel města. 

Další informace a kontakty na so-
ciální pracovníky najdete na webo-
vých stránkách města a na webových 
stránkách úřadů městských obvodů. 
Seznam dostupných sociálních služeb 
je na webu socialnisluzby.ostrava.cz, 
kde zájemci například zjistí, jak mo-
hou požádat o osobní asistenci pro 
postižené dítě, dozvědí se, jak a pro 
koho fungují denní stacionáře, komu 
je určeno chráněné bydlení nebo jak 
se žádá o umístění do domovů pro 
seniory. Informace o komunitním plá-
nování sociálních služeb jsou na webu 
www.kpostrava.cz, informace o speci-
alizovaných projektech na webu soci-
alnizaclenovani.ostrava.cz.  (zz) 

Ordinace pro chudé 
funguje už rok
Ostravská ordinace pro chudé , kte-
rou loni v lednu otevřela Armáda 
spásy, eviduje už 880 registrova-
ných pacientů hlavně z řad bezdo-
movců. Ordinace sídlí v azylovém 
domě Armády spásy v ulici U No-
vých válcoven. Ordinace pro chudé 
je v provozu pět dnů v týdnu. Zdra-
votnický personál jednou týdně 
za bezdomovci vyjíždí i do terénu. 
Hlavním smyslem ordinace je po-
skytovat zdravotní péči pacientům, 
kteří mají omezený přístup ke zdra-
votní péči.  (hob)

Nechejte si vyšetřit ledviny 
Městská nemocnice Ostrava u příle-
žitosti Světového dne ledvin nabízí 
veřejnosti 14. března od 8 do 13 ho-
din bezplatné preventivní vyšetření 
v nefrologické ambulanci (pavilon A). 
Lékaři změří hladinu krevního cukru, 
vyšetří moč, zkontrolují krevní tlak 
a stanoví tzv. body mass index (BMI). 
Následuje konzultace s lékařem.  
Nefrologické a hemodialyzační cen-
trum nabízí prohlídku dialyzačního 
střediska od 8 do 12 hodin.  (av)
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Od německé okupace Čech, Moravy a Slezska, která začala na Ostravsku, uplyne letos v březnu 80 let 

Smutné výročí obsazení naší republiky
z archivu města

V ranních vydáních českých novin, 
které se objevily na pultech ostrav-
ských trafik 14. března 1939, byly i přes 
zdánlivý optimismus některých margi-
nálních zpráv patrné rostoucí obavy 
z dalšího politického vývoje. Titulní 
stránky se věnovaly návštěvě předsedy 
autonomní slovenské vlády Jozefa Tisa 
u německého kancléře Adolfa Hitlera, 
po níž bylo svoláno mimořádné zase-
dání slovenského sněmu. 

Okleštěná republika
Křehká existence okleštěné pomni-
chovské republiky se zdála být opět 
ohrožena, stále tu však ještě byla na-
děje vkládaná v Anglii a Francii, kte-

ré koneckonců vyjádřily svého času 
ochotu nové hranice garantovat.

Vstup německých jednotek do Mo-
ravské Ostravy v podvečer téhož dne 
byl proto pro většinu obyvatel na-
prostým překvapením a řada zdejších 
občanů doufala, že se jedná jen o pou-
hý průjezd německého vojska na Slo-
vensko, v souvislosti s tamními udá-
lostmi. Obsazování tak probíhalo bez 
sebemenšího odporu a do půl osmé 
večer byly zajištěny všechny důleži-
té komunikace, průmyslové podniky 
i úřady včetně Nové radnice. Rovněž 
vedení města bylo zcela zaskočeno; 
starosta Josef Chalupník nebyl tou 
dobou v Ostravě, a tak trpká povin-
nost přivítat německého okupačního 
velitele města generálmajora Keinera 
připadla na prvního náměstka staros-
ty Bohumila Rolka. I ten ještě vyjádřil 
naději, „že jde jen o přechodnou vo-
jenskou akci“, byl však ujištěn, že se 
jedná o definitivní obsazení města. 

Gestapo začalo zatýkat
Spolu s vojáky dorazily do města také 
německé policejní jednotky včetně 
obávané tajné policie – gestapa. Ihned 
bylo zahájeno zatýkání, přičemž mezi 
prvními zatčenými se ocitlo několik 

českých úředníků policejního ředitel-
ství spolu s policejním ředitelem Emi-
lem Bačou, na jehož místo byl dosazen 
německý policejní rada Fritz Merler.

V noci pak pokračovalo preventivní 
zatýkání dalších vytipovaných osob, 
především komunistů, legionářů, pří-
slušníků Sokola, ale také německých 
emigrantů a Židů. Prakticky ze dne 
na den, v noci z 14. na 15. března, byl 
veškerý dopravní provoz převeden na 
pravostranný.

Zákaz „překotných nákupů“
Na druhý den byly ostravské obchody, 
ale i kavárny a hostince plné němec-
kých vojáků, kteří ve velkém vykupo-
vali zboží, jež bylo v Německu nedo-
statkové. Útokem však vzali obchody 

i sudetští Němci 
ze sousedního 
Opavska a Bí-
lovecka, a také 
místní občané, 
takže musel být 
záhy vyhlášen zá-
kaz „překotných 
nákupů“. Před 
ostravskou radni-
cí, nyní již ozdo-
benou vlajkami 
s hákovým kří-
žem, uspořáda-
la pro veřejnost 
koncert kapela 
elitní jednotky 

SS Leibstandarte Adolf Hitler; dalším 
propagandistickým tahem okupantů 
bylo rozmístění veřejných vyvařoven 
a polních kuchyní, v nichž bylo zdar-
ma rozdáváno jídlo pro místní chudé 
obyvatelstvo. 

Změny na radnici
Ve čtvrtek 16. března pak byla pro-
vedena důležitá změna na ostravské 
radnici; na mimořádné schůzi měst-
ské rady zbavil generálmajor Keine-
ra dosavadního starostu a sociálního 
demokrata Josefa Chalupníka funkce 
a na jeho místo jmenoval německého 
advokáta Josefa Hinnera. 

Zatímco němečtí obyvatelé přivíta-
li tento vývoj událostí v drtivé větši-
ně s nadšením, účastnili se v hojném 
počtu okázalých oslav „osvobození“, 
pořádaných ve vítkovickém závodním 
hotelu a v Německém domě a zasílali 
děkovné telegramy Adolfu Hitlerovi, 
jejich čeští spoluobčané se dosud jen 
těžko vzpamatovávali ze šoku způso-
beného okupací, tonuli v úzkosti a ne-
jistotě z budoucího vývoje. 

Nejhůře však byli postiženi ostrav-
ští Židé; hned po okupaci jim začaly 
být zabírány obchody a konfiskován 
majetek, byli vystaveni nejrůznějším 

ústrkům a propouštěni ze zaměstnání. 
Čistka u okresního a krajského sou-
du, kde byli na druhý den po obsazení 
města propuštěni všichni soudci ži-
dovského původu, způsobila dokonce 
několikadenní částečné ochromení 
činnosti těchto úřadů.

Protektorát Čechy a Morava
Obsazení českých zemí bylo zpečetěno 
oficiálním vyhlášením Protektorátu 
Čechy a Morava 16. března 1939. Ost-
ravané se o něm mohli dozvědět ještě 

týž den kolem 22. hodiny večerní z roz-
hlasového projevu prezidenta Emila 
Háchy. „Počátek nové dějinné éry“, jak 
o něm nazítří informovala také ranní 
vydání všech místních deníků, zname-
nal ve skutečnosti počátek 6 let trvají-
cí nacistické okupace, během níž byla 
prakticky zlikvidována zdejší několi-
katisícová židovská komunita a dalších 
několik set Ostravanů, kteří se zapojili 
do odboje proti okupantům, bylo po-
praveno nebo zahynulo v koncentrač-
ních táborech.  Jozef Šerka

Německé vojsko na ulici 28. října, poblíž koksovny Karolina.

Zpráva o vyhlášení protektorátu v deníku České slovo 17. 3. 1939. 

Přechod na pravostranný se naštěstí v  Moravské Ostravě 
obešel bez vážných nehod.
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Do ostravské zoo se vrátí lev indický
Jedna z nejnavštěvovanějších atrakti-
vit Ostravy, ale i České republiky před-
stavila výhled plánů na letošní rok. Na 
co nového se letos můžeme těšit? 

V zoo vyroste několik nových staveb. 
Aktuálně je těsně před dokončením 
výstavba chovatelskoexpozičního za-
řízení pro šelmy mangusty trpasličí 
a dikobrazy jihoafrické. V obou pří-
padech jde o nové druhy zvířat v Zoo 
Ostrava. Stavba je umístěná při vjezdu 
do ostravského safari. Na Cestě vody 
vznikne komplex menších lesních vo-
liér pro naše druhy sov. V nových vo-
liérách najdou svůj domov i například 
sýc rousný nebo kulíšek nejmenší. 
Nedaleko sovích voliér byla zahájena 

i stavba další velké voliéry pro dravce 
– pro ohrožené orly královské. V prů-
běhu první poloviny roku by se měl ze 
Zoo Praha vrátit samec lva indického 
po jeho chovatelské misi u tamních sa-
mic. Z dalších šelem by měl být dove-
zen mladý samec levharta cejlonského 
a mladá samička pandy červen. Přibýt 
by brzy mohl i samec hrocha obojži-
velného. Do indického výběhu safari 
budou dovezeny tři samice buvola 
domácího. Skupina šimpanzů horno-
guinejských se dočká dalších samic. 
Velmi pestrá bude nabídka vzděláva-
cích aktivit pro školy i doprovodných 
akcí pro širokou veřejnost. Od dubna 
do října se budou moci návštěvníci tě-

šit na komentovaná setkání u zvířat, 
víkendové prohlídky pěstebních skle-
níků, a také řadu tematických víken-
dových akcí a přednášek.  (ph)

Moja – přes všechny trýzně osudu, 
kterými si prošla, na člověka neza-
nevřela. Postupně si navykne, jak to 
v novém domově chodí a bude neroz-
lučnou parťačkou. Nevyžaduje vylo-
ženě aktivní rodinu, ale také to není 
pejsek jen k boudě, nebo na gauč k te-
levizi. Víkendovou turistiku uvítá a ča-
sem se i naučí, že vodění na vodítku 
je také spojeno s příjemným objevová-
ním nových věcí i prostředí.

Bivoj – z počátku si nový majitel 
musí získat Bivojovu důvěru. Jakmi-
le se však s novým páneček spřátelí, 
bude milým kamarádem. Za paml-
sky dokáže i psí kusy. Není příliš 
vhodný do rodiny s dětmi a byl by 
rád, kdyby se dostal do celkově klid-
né a pohodové domácnosti. Boudič-
ka a malá zahrádka mu postačí a pro 
pomazlení si dojde sám, nemá rád 
přehnanou péči ani manipulaci.

Ostrik – pětiletý pejsek Ostrik je vel-
mi temperamentní a neúnavný spo-
lečník, který rozhodně není vhodný 
pro lidi bez zkušeností s chovem psů 
ani pro rodinu s dětmi. Bude věrným 
a vděčným přítelem pánečkovi se 
sportovním založením a pevnou ru-
kou. Jakékoliv psí sporty mu nebudou 
cizí, chce to však dostatek času a kaž-
dodenní aktivitu, je to nadšený apor-
tér.

Taz – veselý, společenský a tempe-
ramentní pětiletý pes, kterého dopo-
ručujeme spíše k rodinnému domu. 
Je nenáročný, ale mělo by se mu do-
stat základní výchovy. Za pamlsek již 
něco umí, ale přesná pravidla bude 
potřeba určit i v novém domově. Při 
chůzi na vodítku, kterou ještě nemá 
zcela upevněnou, bude velmi rád za 
výlet. Sportovně založený páneček 
nebude mít s Tazem problém. (hob)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou
Provozní 4a, Ostrava-Třebovice, tel. 599 455 191, www.utulekostrava.cz, od úterý do neděle 

Statutární město Ostrava vyhlašuje 25. ročník soutěže o titul

Ostravská stavba roku 2018
Soutěž je vyhlášena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov a ve-
řejných prostorů, nacházejících se na správním území města Ostravy a do-
končených v letech 2017 a 2018. Titul Ostravská stavba roku 2018 obdrží nej-
výše hodnocené dílo. S udělením titulu je spojeno udělení bronzové plakety 
a finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč. V pořadí druhé vyhodnocené dílo 
obdrží odměnu ve výši 150 000 Kč. Kromě titulu Ostravská stavba roku 2018 
a odměny za umístění na druhém místě má Rada města Ostravy právo na 
doporučení odborné komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení 
pořadí. Čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením.
Budovy a veřejné prostory zkolaudované v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2018 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor. Přihlášky musí být 
převzaty podatelnou magistrátu na Prokešově náměstí č. 8 v Moravské Os-
travě a to do 29. 3. do 11 hodin.
Přihlášku do soutěže lze stáhnout z webových stránek  www. fajnova.cz. Po-
drobnější informace získáte u sekretáře soutěže Filipa Bačuvčíka,  e-mail: 
fbacuvcik@ostrava.cz, tel. č.: 599443497, útvar hlavního architekta a staveb-
ního řádu Magistrátu města Ostravy. 
Současně budou přihlášená stavebně-architektonická díla vystavena veřej-
nosti na webových stránkách města s tím, že z nich bude veřejnost moci hla-
sováním zvolit vlastní stavbu roku. Takové dílo získá titul „Ostravská stavba 
roku 2018 – cena veřejnosti“, který není spojen s finančním oceněním.

www.fajnova.cz                                    

zoo ostrava
Mnoho tváří ochrany přírody?
Jaký je rozdíl mezi ochranou v národ-
ním parku a mimo chráněná území? 
Jaké to je, žít v Africe a mít kolem 
domu lvy a slony? Lze se s tím vypořá-
dat? Je ekoturismus vždy tím nejlep-
ším lékem a máme se bát trofejního 
lovu? Netradiční pohledy na ochranu 
přírody představí ve čtvrtek 21. března 
od 16 hodin Karolína Brandlová z Fa-
kulty tropického zemědělství České 
zemědělské univerzity v Praze a spol-
ku Derbianus Conservation. Vstup na 
přednášku je zdarma.

Komentovaná setkání
Od 23. března až do konce října si 
mohou návštěvníci zpestřit prohlídku 
komentovaným setkáním u vybra-
ných druhů zvířat. Daná zvířata krmí 
a představuje jejich ošetřovatel. Zá-
jemci se tak dozvědí zajímavé informa-
ce ze života zvířat nejen v zoologické 
zahradě, ale i ve volné přírodě. Zpo-
čátku budou setkání probíhat hlavně 
o víkendech a svátcích, od května do 
konce srpna pak každý den. Těšit se 
můžete na pandy, mandrily, šimpan-
ze, žralůčky a další druhy.

Den ptactva v zoo     
Pozvánka pro všechny Kosy, Pěnkavy, 
Hýly, Dudky – v sobotu 6. dubna se 
v zoo uskuteční tradiční oslavy svátku 
všech opeřenců. Tento den budou mít 
nositelé ptačích příjmení zvýhodněné 
vstupné a pro všechny návštěvníky 
bude připraven doprovodný ptačí pro-
gram. V 10 hod. se mohou zájemci zú-
častnit ornitologické procházky a se-
známit se s ptačími obyvateli Velkého 
ostravského lesa, od 11 do 16 bude při-
praven program pro děti i dospělé ve 
výukovém centru zoo.  (šn)

Černá louka
I-Mobilita. Výstava iMobilita na 
Černé louce představí 14. a 16. břez-
na novinky a trendy v inteligentní 
dopravě, chytré integrované cesto-
vání, které podporuje koncepci tzv. 
Smart Cities aplikované vyspělými 
městy po celé Evropě. Návštěvníci 
uvidí auta na plyn, bikesharing, 
elektrokola, elektromobily, leta-
dla, lodě, nabíjecí stanice aj. Na 
akci se budou prezentovat firmy, 
které nabízejí nejen čistou dopravu, 
ale možnosti, jak cestovat a bavit se 
s ohledem na životní prostředí.
Včelařské setkání. Jarní včelař-
ské setkání se bude konat ve dnech 
22. – 23. března na Výstavišti Čer-
ná louka. Nové pojetí včelařského 
setkání dá prostor všem, kteří se 
o včelaření zajímají, nebo v něm již 
nějakou dobu podnikají. Oba dny 
bude otevřeno od 9 do 17 hodin.  (r)
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Školáci budou  
v Ostravě fandit 
parahokejistům  
Mistrovství světa v parahokeji se 
koná v Ostravě na přelomu dubna 
a května. Na šampionát navazují Pa-
ralympijské školní dny, které začaly 
v Ostravě v únoru. Školáci z Ostravy 
a dalších měst Moravskoslezského 
kraje si zahrají basketbal na vozí-
ku nebo para hokej na speciálních 
indoorových saních.  Vyzkoušejí si, 
v jakých podmínkách hrají a trénují 
handicapovaní sportovci, přičemž 
během akce se s mnohými setkají 
a vymění si zkušenosti. Jednotlivé 
školy se také zapojí do fanouškov-
ského programu mistrovství světa 
v parahokeji. Družstva ze škol bu-
dou přidělena konkrétnímu týmu 
a vytvoří mu fanouškovskou zá-
kladnu. Své fanoušky tak budou mít 
všechny účastnické týmy –  Česko, 
Japonsko, USA, Kanada, Švédsko, 
Norsko, Korea, Itálie.  (rs)

Do Ostravy se na dvoudenní Grand Prix sjelo přes 1300 sportovců ze 14 zemí 

Ostravští judisté vybojovali čtyři zlata
Největší turnaj Českého poháru v judu 
se konal 23. a 24. února pod názvem 
Grand Prix Ostrava v atletické hale 
u Ostravar Arény. „Na turnaj pořáda-
ný naším klubem 1. Judo club Baník 
Ostrava přijalo pozvání 165 klubů ze 
14 zemí. Počet závodníků byl rekord-
ní – 1327,“ zmínil trenér ostravského 
klubu Daniel Dluhoš. O zdárný průběh 
turnaje se zasloužilo 103 dobrovolní-
ků a 49 rozhodčích, kteří v sobotu byli 
v hale až do doby, než skončil poslední 
zápas těsně před 22. hodinou.  

Z domácích borců vybojoval v so-
botu stříbrnou medaili Michal Baudiš 
a bronz Marián Seibert a Dominika 
Kuželová. 

V neděli ostravští judisté ukázali 
své kvality, když tři zlaté medaile zís-
kali Tomáš Meixner, Matěj Silvestr 
a Tomáš Pavlica. Úspěch ostravských 
barev podtrhla další zlatou medai-
lí Zuzana Janiczková ze sportovního 
gymnázia Dany a Emila Zátopkových. 
Druhé místo obsadila Tereza Václav-
ková a bronzové medaile přidali Mar-

kéta Čerchlová, Kristýna Polášková 
a Lukáš Mojžíšek. 1. Judo club Baník 

Ostrava obsadil v hodnocení týmů 
skvělé druhé místo.  (dd)

Zlatí ostravští judisté Tomáš Pavlica, Zuzana Janiczková a Matěj Silvestr (zleva) 
s trenérem Romanem Martínkem.  Foto: archiv klubu  

České tenistky svedly ve Fed Cupu velkou bitvu s Rumunskem
Špičkový tenis viděli diváci během 

druhého únorového víkendu v zapl-
něné Ostravar Aréně. V prvním kole 
na sebe narazily Češky na Rumunky, 

přičemž za oba týmy nastoupily dvě 
hráčky, které si vyzkoušely, jaké je to 
být světovými jedničkami – Karolína 
Plíšková a Simona Halepová. 

První den vyhrály své zápasy Plíš-
ková i Halepová a stav byl 1:1. Jenže 
druhý den prohrála Plíšková v souboji 
jedniček s Halepovou. Stav srovnala 
Kateřina Siniaková a o všem rozhodo-
vala čtyřhra, v níž byl český pár Bar-
bora Krejčíková, Kateřina Siniaková 
favoritem, jenže houževnaté Rumun-
ky je udolaly ve třech setech. Češky tak 
čeká zápas o udržení v elitní skupině 
s Kanadou, který se zřejmě odehraje 
v Prostějově.  (rs) 

Stolní tenista Šimon Bělík je již třetí na světě 
Ostravský stolní tenista Šimon Bě-
lík (na snímku s trenérem Tomášem 
Demkem) získal na prvním letošním 
kadetském mezinárodním turnaji 
v Bahrajnu stříbrnou medaili ve dvou-
hře a v družstvech a i díky těmto výko-
nům v březnu opět vylepšil své posta-
vení na světovém kadetském žebříčku, 
kdy ze sedmého místa postoupil na 
třetí příčku. Jedná se o historické čes-
ké maximum, doposud žádný český 
hráč v žádné věkové kategorii takto 

vysoko na světovém žebříčku nefigu-
roval. 

Šimon Bělík patří k medailovým 
nadějím Mistrovství Evropy juniorů 
ve stolním tenise, které se uskuteční 
v červenci v Ostravě. O jeho talentu 
svědčí nasazení do prestižní Ligy mis-
trů, když v listopadu nastoupil za tým 
TTC Ostrava do dvou zápasů, přičemž 
dvakrát senzačně vyhrál. Stal se histo-
ricky nejmladším hráčem, který doká-
zal vyhrát zápas v této soutěži.  (pb) 

Kapitán Petr Pála neunavně povzbu-
zoval své svěřenkyně. Karolína Plíšková servíruje před zaplněnou halou. 

Smutný český fanoušek. 

Simona Halepová porazila obě naše 
hráčky.  Fota:  Lukáš Kaboň

Úspěch v Emirátech
Handicapovaní sportovci z oddílu At-
letika Ostrava ZTP se v únoru zúčast-
nili mezinárodních závodů ve Spoje-
ných arabských emirátech. Do Ostravy 
přivezli devět medailí. Za Iwas Games 
získala dvě zlata v hodu diskem a oště-
pem Mirka Obrová, dvě stříbra přidal 
Radim Běleš v disku a hodu kuželkou 
a bronz Jan Majo v oštěpu. 

Na dalších závodech v Sharjahu Ra-
dim Běleš vyhrál hod kuželkou a byl 
třetí v disku, Jan Majo skončil druhý 
v oštěpu a Mirka Obrová slavila bronz 
ve vrhu koulí.  (rs)
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Sobotní pozvánka 
k meteorologům
Ostravská pobočka Českého hyd-
rometeorologického ústavu sídlící 
v Porubě K Myslivně 3 zve v sobo-
tu 23. března od 9 do 14 hodin na 
Den otevřených dveří, který se koná 
u příležitosti Světového dne vody 
a Světového meteorologického dne. 
Své činnosti představí oddělení 
meteorologie, klimatologie, hydro-
logie, ochrany čistoty ovzduší a re-
gionální předpovědní pracoviště. 
Návštěvníci si prohlédnou meteo-
rologickou stanici, uvidí přístroje 
a ukázku hydrologického vrtu.  (hob)

Přijďte do Světa fantazie z kostek
Třetí ročník interaktivní výstavy na-
zvané Svět fantazie z kostek se bude 
konat ve dnech 23. a 24. března v Zá-
kladní škole Dětská 915 v OstravěPo-
rubě. 

Mezi čtyřmi desítkami vystavovate-
lů z celé republiky nebude chybět na-
příklad stavitel z Polanky nad Odrou 
Daniel Soviar, který letos představí 
upravený interaktivní rockový festival 
s necelou tisícovkou panáčků a také 
překvapení v podobě známé ostravské 
historické památky. 

Nebudou chybět ani kolejiště, ruské 
kolo a také originální pojízdné mode-
ly ze série Lego Technic. Děvčata se 
mohou těšit na scenérie ze sérií Lego 
Friends a  Elves. Na chlapce budou če-
kat Lego Star Wars, City nebo Mind-
storms. Nejmenší návštěvníci budou 
moci obdivovat Lego Duplo v podobě 
dioráma města s letištěm, horské drá-
hy, Lego Duplo Primo, Lego Duplo 
Dolls nebo Fabuland. 

Na své si přijdou rovněž milovníci 

zmenšených světových staveb a histo-
rických budov. Výstava bude pro ve-
řejnost otevřena v sobotu 23. března 

od 9 do 18 hodin a v neděli  24. března 
od 9 do 16 hodin. Vstupné je 40 korun, 
rodinné vstupné pak 100 korun.  (hob)

Interaktivní výstava potěší velké i malé.  Foto: kostky.org

Výstava skalniček
Klub skalničkářů Adonis Ostrava pořá-
dá tradiční klubovou jarní výstavu pro 
veřejnost. Letos se předjarní výstava 
uskuteční ve Středisku přírodovědců 
Korunka v Čkalovově 10 v Porubě ve 
dnech 12. a 13. března. V pátek bude 
přístupná od 9 do 17 hodin a v sobotu 
od 8 do 12 hodin. Pořadatelé připravili 
prodej skalniček i poradenskou služ-
bu. Následná hlavní  výstava klubu má 
termín 26. – 27. dubna. Více informací 
najdete na webu  www.skalnickyostra-
va.netstranky.cz.  (rs)

Umělci dokáží překvapit. Rozpustí své plastiky anebo vytvoří objekt z infuzí
Příznivci výtvarného umění mohou 
v Ostravě navštívit dvě zajímavé vý-
stavy umělců mladší generace. Prostor 
Industrial Gallery obsadila brněnská 
výtvarnice Zuzana Bartošová (1992) 

s instalací Cirkulace. Jednotlivé ob-
jekty vytvořila na míru galerie, aby 
rezonovaly s prostorem a výklenky. 
„Každý z objektů je rozpustný a po-
stupně mění svůj tvar,“ uvedla Zuzana 
Bartošová. Ve výsledku se objekt, kte-

rý dotváří prostor galerie, změní v jiný 
objekt – malou plastiku. Aby dosáhla 
tohoto efektu, umístila nad objekty 
hadice, z kterých mží voda v okamži-
ku, kdy do galerie vstoupí návštěvník. 
Příchozí tak vlastně ovlivňují proces 
rozpouštění starého a vznik nového 
objektu. Výstava trvá do konce března. 

Výtvarné centrum Chagall propůj-
čilo své prostory ostravskému umělci 
Marku Nenutilovi (1978), autodidak-
tovi, který vzešel z prostředí street 
artu a graffiti a který se svými vypra-
covanými malbami plnými příběhů 
dokázal prosadit v evropském měřítku 
a vystavoval už i v zámoří. V Chagallu 
zaujme rozměrnými malbami z ne-
mocničního prostředí, avšak sám je 
hrdý na jinou věc. „Podařilo se mi jed-
nu stěnu galerie zaplnit menšími mal-
bami tak, že z nich vznikl velký obraz,“ 
ukazoval Marek Nenutil. „Také jsem 
konečně dodělal objekt, který tvoří 
infuze. Když jsem před osmi lety popr-
vé dostal infuzi, vzal jsem si prázdný 

obal a hadičku s sebou, u všech dalších 
jsem učinil totéž, i když ne vždy mi ji 
lékaři nebo sestřičky ponechali. Pta-
li se mě, proč prázdný obal od infuze 
chci a já jim vždy říkal, že jednou uvi-
dí. Takže instalace je na světě a kore-

sponduje s nemocniční tematikou na 
obrazech,“ vysvětlil výtvarník. A aby 
přehled jeho tvorby byl úplný, v galerii 
vystavuje i keramické plastiky. Zájem-
ci si výstavu Marka Nenutila mohou 
prohlédnout až do 27. března.  (rs)

Pomalu se rozpouštějící objekt Zuzany 
Bartošové. 

Marek Nenutil u stěny vytvořené z malých pláten.  Fota: René Stejskal

Železniční modely
O víkendu 23. a 24. března se  v areálu 
bývalé ZŠ Zálom koná výstava želez-
ničních modelů a kolejišť. Letos bude 
k vidění modulové kolejiště v měřítku 
TT, ale také drobná panelová kolejiště 
v nejrůznějších měřítcích. Pro děti bu-
dou k dispozici velké modely v měřít-
ku G, dílny nebo kviz.  (hob)

Nastoupila nová generální konzulka
Novou generální konzulkou Polska 
v Ostravě je od února Izabella Wołłej-
koChwastowicz (na snímku), absol-
ventka Karlovy univerzity v Praze. 
V letech 2000 až 2001 pracovala v di-
plomatickém sboru předsedy vlády, 
poté v Úřadu pro elektronickou ko-
munikaci a od roku 2006 je zaměst-
nána na Ministerstvu zahraničních 
věcí.  V letech 2012–2016 působila 
jako konzulární rada na Velvyslanec-
tví Polské republiky v Praze, kde byla 
zodpovědná, mimo jiné, za propagaci 
Polska v České republice.  (rs)

Historie a současnost 
Rumunska na výstavě
U příležitosti předsednictví Rumun-
ska v Radě Evropské unie se v Galerii 
u chemiků ve Střední průmyslové ško-
le chemické akademika Heyrovského 
v Zábřehu uskuteční výstava Za po-
znáním Rumunska. Výstava bude za-
hájena za účasti rumunské velvyslan-
kyně 3. dubna v 15.30 hodin a potrvá 
do 30. dubna. Přístupná je od pondělí 
do pátku vždy do 8 do 15 hodin. Při-
blíží historii Rumunska a rumunského 
jazyka, hlavní město Bukurešť, další 
města a přírodní krásy této země.  (rs) 


