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Historie největšího parku 
v Ostravě

Ostravská Fajna dílna je kompletní. 
V pátek 16. března byly za účasti pri-
mátora Tomáše Macury,  náměstkyně 
Ivety Vozňákové a náměstka Vladimí-
ra  Cigánka  slavnostně  otevřeny  dvě 
nové dílny – truhlářská a zámečnická, 
které  jsou  vybaveny  stroji  a  nářadím 
pro  práci  s  dřevem  a  kovem  na  pro-
fesionální  úrovni.  Tři  stávající  dílny 
–  keramická,  šicí  a  3D  tiskárna  byly 
zároveň přesunuty do Kompresorovny 
Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovi-
ce. Všech  pět  dílen  je  tak  na  jednom 
místě.  
„Jsem rád, že  jsme završili projekt, 

který  jsme  začali  připravovat  v  roce 
2016. Přál jsem si v Ostravě takový typ 
dílny  pro  veřejnost  už  proto,  že  lidé 
v našem městě  jsou zruční a  technic-
ky zdatní. Ve Fajne dílně najdou uni-
kátní soubor nástrojů,“ řekl primátor 
Tomáš Macura. „Město Ostrava za tři 
roky vložilo do Fajne dílny 13 milionů 
korun.  Letošní  investice  do  strojního 
vybavení  a  stavební  úpravy  Kompre-
sorovny činí 5,8 milionu korun,“ zmí-
nila náměstkyně primátora Iveta Voz-
ňáková.   Pokračování na str. 2

Století objektivem Ostravanů
Pomozte nahlédnout do života města v letech 1918 až 1989!

Podrobnosti 
o projektu 
na straně 9

Fajna dílna rozšířila své prostory o truhlářskou a zámečnickou dílnu a slouží lidem sedm dní v týdnu

Skvělá příležitost pro kutily a řemeslníky

Zbrusu nová tramvaj Stadler Tango NF2 nOVA.  Foto: Jiří Zerzoň

Ostrava se těší na nové tramvaje
doprava ve městě
Nedaleko Varšavy finišuje výroba prv-
ního  exempláře  nových  tramvají  pro 
Ostravu švýcarského výrobce Stadler. 
Vyvinutý model nese označení Tango 
NF2  nOVA.  V  polovině  dubna  bude 
vozidlo  přepraveno  do  České  repub-
liky,  kde  budou  provedeny  statické 
a  dynamické  zkoušky  potřebné  pro 
schválení  typu.  Pohodlí  cestujících  
podpoří  klimatizace,  USB  konektory 
a wi-fi.
Čtyřicítka  tramvají  pro  Dopravní 

podnik  Ostrava  se  vyrábí  v  závodě 
Stadler Polska ve městě Siedlce. Tes-
tovací provoz začne již v dubnu letoš-

ního roku, první vůz bude nasazen do  
ostrého provozu v srpnu. Tramvaj pro 
Ostravu  byla  vytvořena  na  základě 
osvědčeného  modelu  TANGO  a  byla 
navržena  českými  inženýry  z  kon-
strukční kanceláře Stadler v Praze. 
Má  modulární  konstrukci,  ergono-

mickou kabinu řidiče a je plně klimati-
zovaná. Otočné podvozky s flexibilním 
rámem  zajišťují  hladký  chod  vozidla 
a nízký hluk i při vyšších rychlostech. 
Tramvaj  je  nízkopodlažní  a  přizpů-
sobená  osobám  s  omezenou  pohybli-
vostí,  pojme  až  188  cestujících.  Čelo 
tramvaje je tvarováno tak, aby zvýšilo 
ochranu  chodců.  Při  případné  kolizi 
zabrání vtažení osoby pod vůz.   (ph)
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ze zasedání zastupitelstva města ostravy
V úvodu jednání zastupitelů konaného 
7. března si přítomní vyslechli zprávu 
o  činnosti  Rady  města.  Neschválili 
žádost  o  vyvěšení  vlajky  Tibetu,  na-
opak  odsouhlasili  poskytnutí  dotací 
Českému svazu bojovníků za svobodu 
a ve prospěch projektu Na kole dětem. 
Potvrdili  odstoupení města  od  kupní 

smlouvy a smlouvy o předkupním prá-
vu, které mělo město uzavřené se spo-
lečností Amádeus Real na pozemky na 
náměstí Dr. Edvarda Beneše. Rozhod-
li rovněž o poskytnutí dotací do oblasti 
rodinné politiky a sociální péče.  
Zastupitelé  odsouhlasili  dotace  pro 

volnočasové aktivity a do oblasti kul-

tury.  Rovněž  rozhodli  o  dotacích  pro 
tělovýchovu, sport a cizojazyčnou výu-
ku v mateřských a základních školách. 
Hlasováním potvrdili poskytnutí bez-
úročných zápůjček na předfinancová-
ní výdajů spojených s pořízením eko-
logických kotlů. Zastupitelé projednali 
celkem 67 bodů.   (rs)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo  města  Ostravy  se  ke 
svému  34.  zasedání  ve  volebním  ob-
dobí  2014–2018  sejde  11.  dubna  od 
9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva 
v Nové radnici je veřejné a občané ho 
mohou  sledovat  z  galerie. Dokumen-
ty k zasedání  lze najít na webu www.
ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho 
orgány – Zastupitelstvo města.  (r)

Skvělá příležitost pro kutily a řemeslníky
Pokračování ze str. 1
Ve  Fajne  dílně  jsou  nyní  připraveny 
workshopy  šití  pro  začátečníky  a  na-
vazující kurzy na výrobu vlastní poste-
le nebo zabezpečovacích zařízení.
K  vizím  pro  budoucnost  patří  ne-

jen  spolupráce  se  středními  školami, 
aby mladí řemeslníci zůstali u oborů, 
které studují, ale také spolupráce s de-
signovými  obory,  např.  kvůli  výrobě 
dřevěných  hraček.  Mezi  plány  Fajne 
dílny  patří  výroba  exponátů  pro  Sci-

ence  Centra  nebo  výroba  městského 
mobiliáře.  Běžná  otevírací  doba  je 
v pracovních dnech  i  o  víkendech od 
9 do 18 hodin. 
Zájemce, který si chce v dílně něco 

vyrobit,  zaplatí  roční  členský  příspě-
vek ve výši od 350 korun a v něm má 
několik  vstupů  zdarma.  Může  využít 
materiál  ve  Fajne  dílně  anebo  si  při-
nést  svůj  vlastní.  Zájemci  naleznou 
podrobnosti  na  stránce  http://fajna-
dilna.cz.   (rs)

Na veletrhu MIPIM město nabízelo volné pozemky v centru i zónu v Hrušově 

Ostrava oslovila zahraniční investory
budoucí investice
Ostrava se představila po jednadvacá-
té  v  řadě  na  mezinárodním  veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí 
MIPIM,  který  se  konal  ve  francouz-
ském Cannes od 13. do 16. března. „Na 
veletrhu jsme vedli jednání s možnými 
investory  a  developery  o  využití  roz-
vojového  území  v  Hrušově  pro  účely 
lehkého průmyslu  a  logistiky. Upřes-
ňovali jsme detaily a na jejich nabídky  
čekáme do 30. dubna,“ uvedl primátor 
Tomáš Macura. 
Pro  investory  mohou  být  zajímavé 

i  volné  plochy  v  centru města.  „Sou-
středili  jsme se na  lokality v historic-
kém centru a plochy v nově vznikající 
čtvrti  Karolina.  Celkem  jde  o  téměř 
25  000  metrů  čtverečních  pozemků 
pro  různé  funkce  –  od  bydlení  přes 
obchody až po kanceláře. Protože bě-
hem  léta vypíšeme  tendr na  investič-
ní záměry v uvedených lokalitách, byl 
pro  nás  veletrh  výbornou  příležitostí 
k diskusi s investory o jejich předsta-
vách na využití  tohoto území,“ potvr-
dil primátor Macura. „Představili jsme 
rovněž projekt  rekonstrukce historic-

kých městských jatek pro účely galerie 
moderního umění PLATO. Tento pro-
jekt by se měl stát příkladem budoucí 
kulturní čtvrti,“ doplnil Tomáš Macu-
ra, který  na veletrhu převzal ocenění 
prestižního časopisu  fDi´s  Intelligen-
ce  za  šesté místo Ostravy  v  kategorii 
Top 10 fDi strategie.

Na  veletrhu  MIPIM  se  Ostrava 
představila s Prahou a Brnem ve spo-
lečné expozici Czech Cities. Tato vari-
anta  je levnější, než kdyby se předsta-
vovali každý zvlášť, a je pro investory 
přehlednější. Na jednom místě získali  
informace  o  investičních možnostech 
ve třech největších městech ČR.   (r) 

Primátor Tomáš Macura (uprostřed) zahajuje s primátory Prahy Adrianou Krná-
čovou a Brna Petrem Vokřálem expozici Czech Cities.  Foto: MMO 

Autobusem 
do planetária
Ostravskou  hromadnou  dopravu  do-
plní dvě zbrusu nové autobusové  lin-
ky.  Jedna pomůže  oživit Masarykovo 
náměstí,  druhá  pojede  k  planetáriu 
v  Krásném  Poli.  Dopravní  podnik  se 
je chystá zavést na přelomu jara a léta, 
kdy bude mít k dispozici nové ekolo-
gické minibusy.
Linka číslo 90 zajistí spojení od po-

rubské  vozovny přes Alšovo náměstí, 
kolem Fakultní nemocnice a student-
ských  kolejí  VŠB-TUO  až  k  budově 
planetária  v  Krásném  Poli.  Okružní 
linka  99  propojí  Slezskou  a  Morav-
skou Ostravu,  spojí Bazaly, most Mi-
loše  Sýkory,  Černou  louku,  Karolinu 
a  městskou  nemocnici  s  Ústředním 
autobusovým  nádražím.  Linka  bude 
jezdit  centrem  v  pracovní  dny,  a  to 
každých  15  minut  a  bude  zastavovat 
na dvou nových místech před Ostrav-
ským muzeem na Masarykově náměs-
tí a u hotelu Imperial.
Dopravní  podnik  nové  linky  spustí 

zřejmě v červnu, až bude mít k dispo-
zici nové ekologické minibusy. Na lin-
ce 99 budou jezdit elektrické minibu-
sy, na lince 90 tři elektrické minibusy 
a tři minibusy na pohon CNG.   (hob)

Architekti mají o centrum zájem
Do  další  architektonické  soutěže, 
kterou  město  Ostrava  vyhlásilo  ve 
spolupráci  s  obvodem  Moravská 
Ostrava a Přívoz na novostavbu by-
tového domu na křížení ulic Kostel-
ní a Biskupská, dorazilo 48 návrhů. 
Kvalitu  nabídek  posoudila  porota, 
v průběhu dubna o vítězi rozhodnou 
ostravští radní. 
„Celkem  jsme  vyhlásili  již  čtyři  

soutěže  a  zatím  do  žádné  nedorazil 
tak  vysoký  počet  nabídek.  Je  otáz-
kou, jestli je to tím, že v opravdovost 
našeho  zájmu  o  přetváření  města 
podle architektonických návrhů věří 
stále víc kanceláří, nebo atraktivitou 
lokality. Jsem přesvědčen, že vysoký 
počet  návrhů  zvyšuje  pravděpodob-
nost, že mezi nimi bude takový, který 

současnou  nevzhlednou  proluku  na 
historicky cenném místě středověké 
městské brány zastaví architektonic-
ky  hodnotným  objektem,“  řekl  ost-
ravský primátor Tomáš Macura. 
Investorem  stavby  bude  městský 

obvod  Moravská  Ostrava  a  Přívoz, 
který požádal magistrát města o or-
ganizaci  architektonické  soutěže,  se 
kterou  nemá  zkušenosti.  Zadavatel 
si přeje dvoupodlažní podzemní par-
kování s požadavkem až na 50 míst 
a  navržení  bytového  domu  s  až  40 
byty. Účastníci soutěže měli zohled-
nit při návrhu technického řešení ak-
tuální trendy a ekonomický a ekolo-
gický přístup. Projekt nového  domu 
souvisí se snahou o oživení historic-
kého centra města.  (rs)

Strážníci budou dohlížet na hřbitovech
Strážníci  městské  policie  budou  od 
dubna pravidelně každou středu od 10 
do 14 hodin dohlížet na vytipovaných 
hřbitovech  na  zajištění  veřejného 
pořádku.  Přispějí  tak  k  zabezpečení 

ochrany  a  bezpečnosti  osob,  majet-
ku  a  ke  zvýšení  pocitu  bezpečí  osob 
navštěvujících  hřbitovy.  Opatření  se 
týká hřbitovů Slezská Ostrava, Ostra-
va-Svinov a Ostrava-Vítkovice.   (hob)
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Přísnější vyhláška 
o nočním klidu 
Ostravští zastupitelé přijali v břez-
nu  vyhlášku  o  nočním  klidu,  kte-
rou  se mění  a doplňuje  loni  přija-
tá  vyhláška.  Hlavním  impulzem 
k  úpravě  bylo  vyhodnocení  loňské 
festivalové sezóny. Novela vyhlášky 
o nočním klidu přináší značnou re-
dukci počtu akcí, kvůli jejichž koná-
ní je zkrácena doba nočního klidu. 
Z loňských 106 akcí jich pro letošní 
rok zůstalo 37.  
„Hledáme  kompromis  mezi  ná-

vštěvníky  akcí  a  rezidenty,  kteří 
si  stěžují  na  rušení  nočního  klidu. 
Vážili jsme zájmy obou skupin. Or-
ganizátoři  akcí  těží  z  vynikajícího 
industriálního  areálu,  který  je  ale 
bohužel  v  blízkosti  obytných  zón. 
Rozhodli  jsme se zpřísnit podmín-
ky a omezili výjimky pro prolomení 
nočního klidu,“ uvedl primátor Os-
travy Tomáš Macura. 
Loni mělo výjimku 106 akcí, kte-

ré se mohly konat i během nočního 
klidu, který začíná ve 22 hodin. Zá-
jem pořadatelů se ale zvětšuje a le-
tos  chtěli  pořadatelé  výjimku  pro 
180  akcí.  Město  nakonec  povolilo 
37 akcí. Ostatní musí končit ve 22 
hodin. 
Vyhláška  rovněž  zkracuje  dobu 

prolomení  nočního  klidu.  Pokud 
dalším  dnem  po  akci  je  pracov-
ní den, může se akce konat  jen do 
půlnoci. Navíc se taková akce může 
konat  jen  ve  dvou  dnech,  po  kte-
rých následuje pracovní den. Běžná 
doba  nočního  klidu  je  stanovena 
zákonem  od  22  hodin  do  6  hodin 
ráno.  Za  porušení  obecně  závazné 
vyhlášky města hrozí fyzickým oso-
bám,  podnikajícím  fyzickým  oso-
bám a právnickým osobám pokuta 
do  výše  100  tisíc  korun,  fyzickým 
osobám lze uložit i omezující opat-
ření.   (rs)

Ocenění u příležitosti Dne učitelů převzalo patnáct ostravských pedagogů

Poděkování za vzdělávání dětí
školství
Den  učitelů  je  tradičně  příležitostí 
k  ocenění  nejvýraznějších  pedagogic-
kých osobností, které se starají o roz-
voj  a  vzdělávání  ostravských  dětí. 
Letos  je  učitelé  převzali  v  předvečer 
svátku, 27. března v multifunkční aule 
Gong v Dolní oblasti Vítkovice. „Veli-
ce  si  vážím práce  dobrých  pedagogů. 
Dobrý  pedagog  nevykonává  jen  svou 
práci, je to jeho poslání. Děkuji, že jste 
vzorem  pro  naši  budoucí  generaci,“ 
poděkoval  náměstek  primátora  pro 
školství Vladimír Cigánek. 
Oceněna byla i Radka Hanusová, kte-
rá často pracuje s dětmi ze znevýhod-
něného  prostředí.  „Práce  s  dětmi  je 
radost, problematické to bývá s rodiči, 
ale je důležité komunikovat i s nimi,“ 
řekla  Radka Hanusová.  Jana Hrano-
šová zase vede děti k pohybu a kromě 
sportovních  soutěží  s  nimi  absolvo-
vala na raftu sjezd Opavice. „Sportují 
všechny děti, pokud je k tomu přitáh-
nete,“  je  přesvědčena  Jana Hranošo-
vá. Jana Hrtusová zase zapojuje školá-
ky do výtvarných a literárních soutěží. 
„Literární práce někdy vznikají až dva 
měsíce.  Vracím  je  několikrát  nazpá-
tek  na  dopracování,  radím,  co  změ-

Náměstek primátora Vladimír Cigánek s oceněnými pedagogy.  Foto: Jiří Zerzoň

Michálkovice instalovaly hlásiče požáru
V obecních bytech pokračuje instalace 
detektorů  oxidu  uhelnatého  a  požár-
ních  hlásičů  nakoupených  z  ostrav-
ského rozpočtu za zhruba 2,2 milionů 
korun. V březnu začali detektory mon-
tovat v Michálkovicích. 
„Detektory a hlásiče  jsme zakoupili 

po dohodě s městskými obvody. Chce-
me  zvýšit  bezpečnost  našich  občanů 
a  také  ochránit  majetek.  Proto  by-
chom  rádi  nainstalovali  hlásiče  a  de-
tektory do všech obecních bytů. Počí-
táme proto s tím, že oslovíme všechny 
městské obvody s opakovanou nabíd-
kou nákupu těchto zařízení i pro další 
jejich byty. Těší mě, že zájem projevily 
i  ty městské obvody, které  se do  loň-
ské výzvy nezapojily,“ uvedl primátor 

Tomáš  Macura.  „Zapojili  jsme  se  do 
programu města a detektory vybavíme 
pro  zvýšení  bezpečnosti  našich  více 
než osmdesáti bytů. Instalaci zařízení 
prováděli pracovníci našeho obvodu,“ 
potvrdil  starosta  Michálkovic  Martin 
Juroška.  V  únoru  instaloval  hlásiče 
obvod Nová Ves. Letos bude na území 
Ostravy  namontováno  2799  hlásičů 
požáru  a  v  domácnostech,  které  vy-
užívají  k ohřevu  tepelné  zdroje,  1682 
detektorů oxidu uhelnatého. 
Nákup  detektorů  je  financován 

z  Fondu  pro  upevnění  veřejného  po-
řádku,  bezpečnosti  a  ochrany  osob 
a  majetku.  Jeho  zdrojem  jsou  i  pro-
středky z vybraných pokut udělených 
Městskou policií Ostrava.   (rs) Požární hlásič.  Foto: Jiří Zerzoň

Nemocnice získá moderní operační sály
Městská  nemocnice Ostrava  získá  do 
pěti  let  moderní  operační  sály,  které 
budou v  jedné budově.  „V  areálu ne-
mocnice postavíme centrální operační 
sály. V  jedné budově na  jednom pat-
ře  budou  soustředěny  operační  sály 
a  v  dalších  patrech  obory,  které  na 
operace navazují, jako jsou dospávací 
lůžka, JIP, ARO, centrální sterilizace, 
laboratoře  a  vrchní  část  bude  sloužit 
ortopedii,“  uvedl  náměstek  primáto-

ra  Michal  Mariánek.  Operační  sály 
budou  kvalitnější,  prostornější,  lépe 
osvětlené a se špičkovou vzduchotech-
nikou. 
„Jedná se o historicky největší stav-

bu  naší  nemocnice.  Odhadované  ná-
klady  na  novou  budovu  včetně  zdra-
votnické  techniky  činí  746  milionů 
korun.  Pro  potřebu  naší městské  ne-
mocnice jsme vytvořili fond, z kterého 
hradíme  rekonstrukce  a  nové  stavby. 

V současné době ve fondu máme 470 
milionů  korun  a  každým  rokem  do 
něj  z  rozpočtu  míří  výrazná  částka,“ 
upřesnil náměstek Mariánek. 
Město  nechalo  aktuálně  zpracovat 

studii  proveditelnosti  Centrálních 
operačních  sálů,  výběrové  zřízení  na 
zhotovitele  a  výstavba  by  měla  začít 
v roce 2021 tak, aby operační sály byly 
v provozu o dva roky později. Výstav-
ba neovlivní provoz nemocnice.   (red)  

Roste počet porodů
Městská nemocnice vloni zazname-
nala nejvyšší počet porodů od roku 
1993.  „Ve  fifejdské  porodnici  při-
vedli na svět 1721 dětí. Více dětí se 
narodilo jen v roce 1993, a to 1853,“ 
uvedl  náměstek  primátora  Michal 
Mariánek.  Na  gynekologicko-po-
rodnickém oddělení provedli lékaři 
více než tisíc operací. „Je to nejvíce 
v  historii  tohoto  oddělení  od  roku 
1956. Je to dáno tím, že nemocnice 
je schopna provést široké spektrum 
operací a je na ně kapacitně vybave-
na,“ konstatoval primář Marek Oža-
na. Na gynekologicko-porodnickém 
oddělení městské nemocnice pracu-
je 79 zaměstnanců, z toho 14 lékařů. 
Oddělení má 71 lůžek.   (av)

nit a zkrátit. V soutěžích pak býváme 
úspěšní,“ usmála se učitelka. 

Oceněné osobnosti
Výrazná pedagogická osobnost: 
Adéla Mikesková  (MŠ  Poruba, Ukra-
jinská), Pavla Gavlová (ZŠ Stará Bělá, 
Junácká), Petra Trunkátová (ZŠ Poru-
ba, A. Hrdličky), Jana Kadlčíková (ZŠ 
Poruba, J. Valčíka), Radka Hanusová 
(ZŠ Gebauerova).
Ocenění za dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost: Marie  Vo-

glová  (MŠ  Poruba,  Nezvalovo  nám.), 
Dana Kohutová (ZŠ a MŠ Svinov, Bí-
lovecká),  Miroslava  Březinová  (MŠ 
Zábřeh, Za Školou), Milena Jedličková 
(ZŠ Poruba, Porubská), Zdeněk Ivan-
čo  (ZŠ  Svinov,  Bílovecká),  Marcela 
Krištoforyová  (ZŠ  a MŠ Zábřeh, Bře-
zinova), Jana Hranošová (ZŠ a MŠ Zá-
břeh, Volgogradská), Libuše Turečko-
vá  (ZŠ Hrabůvka, Provaznická), Jana 
Hrtusová (ZŠ Michálkovice, U Kříže), 
Aleš  Matoušek  (ZŠ  a  walfordská  ZŠ 
Poruba, Ľ. Štúra).   (rs)



OSTRAVSKÁ RADNICE  DUBEN 20184

Ostrava je nejlepší pro byznys
podnikání
Nejlepším  městem  pro  byznys  byla 
v letošním ročníku ankety v rámci kra-
je vyhodnocena Ostrava. 
„Letošní ocenění Město pro byznys 

je  pro  nás  příjemným  překvapením 
a vážíme si ho. Již několik let se inten-
zivně  věnuje  budování  podnikatelské 
infrastruktury.  Výsledkem  této  práce 
jsou  fungující průmyslové zóny a Vě-
decko-technologický  park.  Aktuálně 
vedeme  jednání s možnými  investory 
a  developery  pro  revitalizaci  rozvo-
jového  území  v Ostravě-Hrušově  pro 
lehký průmysl a logistiku. Připravuje-
me také  lokality, pro které vyhlásíme 
tendr na investiční záměry od bydlení 
přes obchody až po kanceláře,“ potvr-
dil  náměstek  primátora Radim Babi-
nec.
Město myslí i na drobné podnikatele 

a živnostníky. Zprovoznilo pro ně další 
provozy Fajne dílny. Anketa potvrdila, 
že  Ostrava  má  výbornou  elektronic-

kou komunikaci  i web se všemi údaji 
potřebnými pro podnikatele a živnost-
níky. Město pro byznys  je  srovnávací 
výzkum, do kterého se jednotlivá měs-

ta nepřihlašují, ale jsou do něj zařaze-
na  automaticky  a  hodnotitelé  zjišťují 
podmínky  pro  podnikatele  ve  všech 
městech s rozšířenou působností.   (rs)

Další krok ke zkvalitnění hromadné dopravy
Dopravní  podnik  Ostrava  pokra-
čuje  ve  svém  úsilí  zajistit  svým 
cestujícím  co  nejčistší  interiéry  
a exteriéry vozidel a prostory zastávek. 
Proto  navýšil  rozpočet  na  úklid  vozi-
del ze současných 4,4 na 8,8 milionu 
korun. Jako první v Česku bude  také 
používat  speciální  technologii  na  od-
straňování žvýkaček z nástupních os-
trůvků.  V příštím roce  budou vymě-
něny mycí portály na Hranečníku, ve 
středisku Tramvaje Moravská Ostrava 
a na trolejbusech. Nová mycí jednotka 
na středisku trolejbusů bude na rozdíl 
od té stávající samoobslužná, rychlejší 
a výkonnější. O jeden milion korun se 
navýší roční rozpočet na mytí interié-
rů tramvají. Cílem je častější úklid na 
smyčkách a také mytí podlah ve vozi-
dlech.   (rs)

Náměstek primátora Radim Babinec s oceněním.  Foto: René Stejskal

Živnostenský úřad kontroluje podnikatele
Ostravský  živnostenský  úřad  provedl  
vloni 852 kontrol a dalších 1121 míst-
ních šetření. Kontroly se zaměřily pře-
devším na dodržování živnostenského 
zákona  v  provozovnách.  Kontroloři  
živnostenského  úřadu  zrušili  živnos-
tenská oprávnění stovkám podnikate-
lů.  Živnostenský úřad během kontrol 
vykonával  také  dozor  nad  dodržová-
ním povinností stanovených v zákoně 
o  ochraně  spotřebitele,  kontroloval 
značení tabákových výrobků a lihovin, 
dodržování  zákazu  prodeje  lihovin 
a  tabákových  výrobků  či  dodržování 
omezení  nočního  provozu  zastaváren 
a sběren druhotných surovin. 
Ve sběrnách kontrolovali dodržová-

ní  zákazu  nočního  provozu.  Kontroly 

proběhly také v 71 provozovnách, které 
zákazníkům  nabízejí  lihoviny.  V  nich 
kontroloři  zjišťovali,  zda  podnikatelé 
vlastní  potřebné  oprávnění  a  zda  je 
toto zboží řádně označeno kolky. 
Živnostenský  úřad  uložil  212  blo-

kových  pokut  ve  výši  téměř  236  tisíc 
korun.  Nejčastějším  porušením  bylo 
neoznámení  živnostenskému  úřadu 
o zahájení nebo ukončení provozová-
ní  živnosti  v  provozovně  (148  přípa-
dů), neoznačení provozovny v souladu 
s  živnostenským zákonem (37 pokut) 
nebo neoznačení sídla v souladu s živ-
nostenským  zákonem  (23  případů). 
V roce 2017 bylo také 13 přestupků ře-
šeno příkazem a za tato porušení byly 
uloženy pokuty ve výši 90 tisíc korun. 

Dvanáct správních deliktů bylo řešeno 
ve správním řízení. V něm byly ulože-
ny pokuty ve výši  146  tisíc korun. Ve 
čtyřech případech se jednalo o správní 
delikt,  kdy  právnická  osoba  provozo-
vala činnost, která  je živností volnou, 
řemeslnou,  vázanou  nebo  konceso-
vanou,  aniž  by  na  tuto  živnost  měla 
živnostenské oprávnění. V dalších čty-
řech  případech  byla  uložena  pokuta, 
protože  právnická  osoba  neposkytla 
kontrolnímu orgánu součinnost.   
Vloni  kontrolní  oddělní  úřadu  

sankčně zrušilo živnostenské oprávně-
ní stovkám podnikatelů. Hlavním dů-
vodem byla skutečnost, že na základě 
žádosti neprokázali správnímu orgánu 
právní důvod k sídlu.   (r)

Rozpočet na mytí interiéru tramvají se navýší o další milion korun.  Foto: MMO

Komentované 
prohlídky
Výhled z radničních věží
Rozhlédněte  se  z  věží Nové  i  Staré 
radnice  a  poznejte  nejzajímavější 
místa Moravské Ostravy. Prohlídka 
začíná v Infocentru v 6. patře Nové 
radnice (NR) 14. dubna v 10 hodin. 
Po schodech vzhůru
Vystoupejte  po  293  schodech  na 
vrcholek  nejvyšší  radniční  věže 
v České republice a poznejte historii 
Nové radnice. Akce se koná 15. dub-
na vždy  v  celou hodinu od 9 do  17 
hodin v Infocentru NR v 6. patře. 
Historie Zábřehu
Poznejte  historii  obce  starého 
Zábřehu,  do  jejíhož  života  zasáhl 
průmysl.  Procházka  se  koná 
29. dubna před kostelem Navštívení 
Panny Marie v 10 a 14 hod. Vstupné 
se hradí v hotovosti na místě. Nutná 
rezervace: pruvodce@ostravainfo. cz 
nebo na čísle 602 712 920.   (r)

O besedu k zeleni 
byl velký zájem 
Město  Ostrava  ve  spolupráci  s  Vyso-
kou  školou  báňskou  –  Technickou 
univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a Os-
travskou  univerzitou  (OU)  připravilo 
v  závěru února  v  centru Pant besedu 
ze seriálu Večery s vědci pod názvem 
Zelená Ostravě.  Hosty byli náměstky-
ně primátora Ostravy pro životní pro-
středí Kateřina Šebestová, architektka 
Eva Špačková  z VŠB –TUO a Ondřej 
Slach z Ostravské univerzity. 
Beseda o zeleni a veřejném prostoru 

se setkala s velkým zájmem veřejnos-
ti. Hovořilo se o vývoji zeleně ve měs-
tech, o potřebách obyvatel i o tom, jak 
se mohou jednotlivci zapojit a přemě-
nit  své  okolí.  Náměstkyně  primátora 
Kateřina  Šebestová  se  zabývala  rolí 
města  a  jeho  obyvatel  při  zkvalitňo-
vání  životního  prostředí.  „Možnost 
ovlivnit  podobu  veřejného  prostoru 
vede k jeho smysluplnějšímu a zodpo-
vědnému využívání. Posílení role a od-
povědnosti  obyvatel města  za  životní 
prostředí, ve kterém žijí, a tvorba pod-
mínek pro jejich zapojení do spoluroz-
hodování, je naším cílem,“ zdůraznila 
náměstkyně Šebestová.
Estetizaci  veřejného  prostoru  se 

věnuje dotační program #fajnovypro-
stor, který město vyhlásilo již podruhé 
začátkem  roku.  „Nabízíme  aktivním 
obyvatelům  a  neziskovým  organiza-
cím  možnost  proměnit  ulice,  dotvo-
řit  náměstí  či  parky  a  další  veřejná 
prostranství  podle  vlastních  nápadů. 
Z rozpočtu města jsme na tento dotač-
ní  program  vyčlenili  pět milionů  ko-
run,“ doplnila Kateřina Šebestová.   (r)
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Firmy spolupracují
Den  klastrů  se  uskuteční  v  Ost-
ravě  v  prostorách  krajského  úřa-
du  9.  května.  Klastr  je  seskupení 
vzájemně  provázaných  firem  na 
určitém  území,  které  působí  v  po-
dobných oborech. Ty představí vý-
sledky  své  spolupráce  nejen  mezi 
sebou,  ale  také  s  univerzitami 
a  výzkumnými  institucemi.  Účast 
pro  odborníky  je  zdarma.  Přihláš-
ky jsou na webu Národní klastrové 
asociace.   Záštitu nad akcí převzali 
hejtman  Ivo  Vondrák  a  primátor 
Ostravy Tomáš Macura.   (rs)

Vizualizace budoucí podoby nábřeží.

Novinky míří do rozvoje webů města
Jedním z letošních cílů rozvoje IT slu-
žeb  města  je  modernizace  webových 
prezentací a nové služby poskytované 
prostřednictvím internetu.
„Po  spuštění  ekologického  webu 

zdraváOVA  aktuálně  pracujeme  na 
rozvoji dalších městských webů,“ řek-
la  náměstkyně  primátora  Kateřina 
Šebestová.  „V  dubnu  budou  spuště-
ny  nové  portály  domovů  pro  seniory 
zřizovaných  městem  se  společným 
rozcestníkem  a  jednotnými  infor-
macemi  o  poskytovaných  službách. 
Chystáme  také  zásadní  modernizaci 

webu  www.ostrava.cz.  Zpřehlední-
me obsah a vyhledávání, nový design 
bude odpovídat aktuálním  trendům,“ 
dodala náměstkyně. Nového kabátu se 
v polovině roku dočká i ostravský ma-
pový  portál  gisova.ostrava.cz.  Přibyla 
mapa monitorující  dosavadní  výsled-
ky soutěže Dům roku, kromě lokaliza-
ce vítězných staveb od roku 1994 jsou 
zájemcům  k  dispozici  i  průvodní  in-
formace k jednotlivým objektům.
Další  chystanou  novinkou  je  apli-

kace  pro  zveřejňování  dotací  poskyt-
nutých  městem.  Vloni  mohli  občané 

poprvé  využít  on-line  platební  bránu 
pro  úhradu  poplatků  za  komunál-
ní  odpad,  následně  přibyla  možnost 
úhrad  dopravních  přestupků.  Ostra-
vané  již  přes  platební  bránu  uhradili 
přes 400  tisíc korun. Novinkou bude  
zařazení poplatků za psy mezi elektro-
nické platby.
Odborníkům  jsou  k  dispozici  data 

města v otevřených formátech na ad-
rese  opendata.ostrava.cz.  V  tomto 
formátu  již  byla  zveřejněna  aktuální 
cenová mapa města. Více o elektronic-
kých službách na www.esmo.cz.   (r)

Nová zeleň nahradí uschlé stromy
Na  slezském  břehu  řeky  Ostravice 
byly začátkem března pokáceny suché 
a nebezpečné stromy. Podle dendrolo-
gického průzkumu  se  jednalo o    dře-
viny, které byly postiženy mrazovými 
prasklinami a velkými dutinami, navíc 
některé  neměly  pevný  kořenový  sy-
stém,  proto  hrozil  jejich  pád na  blíz-
kou cyklostezku. 
Nahradí je 105 listnatých a 54 jehlič-

natých  stromů,  které  doplní  okrasné 
keře, trvalky, kapradiny a další zeleň.
„V  nejbližších  týdnech  tady  začne 

výsadba nové zeleně v rámci připravo-
vaného projektu ,Revitalizace nábřeží 
řeky Ostravice‘, díky kterému dojde ke 
komplexní úpravě  a  řešení  veřejného 
prostoru,“ uvedla náměstkyně primá-
tora pro životní prostředí Kateřina Še-
bestová.  (ph)

Děti se v soutěži 
zabývají vodou
Přibližně  tisícovka  školáků  z  ostrav-
ských  základních  škol  se  zapojila  do 
soutěže Hledej pramen vody. Tu s po-
mocí města organizuje společnost Os-
travské vodárny a kanalizace, aby dě-
tem na nižším stupni představila vodu 
a její význam pro život člověka. 
Prvním  tématem  byly  rozdíly mezi 

kohoutkovou a balenou vodou. Větši-
nu informací musely děti vyhledat na 
internetu. Některé odpovědi ale žáda-
ly grafické znázornění. Organizátorům 
dorazily  nejen  obrázky,  ale  dokonce 
i básně. Zajímavostí  je,  že děti prefe-
rovaly  kohoutkovou  vodu.  V  soutěži 
zatím vedou žáci ze Staré Bělé před ZŠ 
logopedickou z Hrabové, školáky z Bo-
humínské 72 a Krestovy 36A. Více na 
www.hledejpramenvody.cz.   (r)

Ostrava v Dolní oblasti uvítá 
konferenci světových blogerů 
Po  více  než  ročním maratonu  vyjed-
návání  se  podařilo  dohodnout  koná-
ní  světového  shromáždění  blogerů, 
vlogerů  a  tvůrců  obsahu  o  cestová-
ní  na  sociálních  sítích  TBEX  v  Dol-
ní  oblasti  Vítkovice.  Uskuteční  se  od 
26. do 28. července. 
Tato  konference  každoročně  při-

táhne  více  než  600  cestovatelských 
influen cerů z celého světa a s dosahem 
300 milionů čtenářů má potenciál ce-
losvětově opravdu rapidně rozšířit po-
vědomí o Ostravě i České republice.
„Těšíme  se,  až  přijedou  všichni  ti 

kreativní  digitální  mágové  a  řeknou 
nám,  jaký mají názor na naše město. 
Ostrava se během posledních několika 
let  zásadně  proměnila.  Jsme  hrdí  na 
naši  industriální  tradici,  nepopíráme 
ji,  ale  rozvíjíme  již  novým  směrem.  
Chceme  být  městem,  které  je  tvůrčí, 
kulturní, ekologicky šetrné a atraktivní 
jak pro své obyvatele, tak pro návštěv-
níky.   Již nyní  jsou na území Ostravy 
některé  z  turisticky  nejnavštěvova-
nějších lokalit v rámci celé republiky, 

včetně bývalého průmyslového areálu 
Dolní oblasti Vítkovic, aspirujícího na 
zařazení do seznamu UNESCO. Město 
se uchází o  titul European Green Ca-
pital  2020,“  řekl  ostravský  primátor 
Tomáš Macura. 
Primátor  připomenul,  že  v Ostravě 

se podařilo loni uspořádat konferenci 
Světové zdravotnické organizace. 
„Tehdy jsme soutěžili s Paříží o po-

řadatelství.  Nakonec  konference  byla 
účastníky hodnocena jako jedna z nej-
lepších v historii, a to i díky tomu, že 
do  aktivit  a  programů  souvisejících 
s  konferencí  se  zapojila  velká  část 
města a občanů. U konference TBEX 
chceme  také  občany  vtáhnout  do 
dění,“ naznačil Tomáš Macura. 
Zajímavostí  je,  že  o  pořadatelství 

konference  TBEX  se  ucházela  i  špa-
nělská  metropole  –  Madrid.  Ta  mo-
ravskoslezksá    Ostrava    se  organizá-
torům nakonec zdála být atraktivnější 
a nabídla i lepší podmínky. Město Os-
trava podpořilo konání festivalu část-
kou tři miliony korun.   (rs)

Talent dětí je třeba podpořit 
V Dolní oblasti Vítkovice se ve dnech 
8.  a 9.  března konala  konference Ta-
lent  management  2018.    Skutečnost, 
že se konference konala právě v Ostra-
vě, je symbolická. Tak rozsáhlá podpo-
ra,  jakou poskytuje Ostrava nadaným 
dětem a studentům, nemá v České re-
publice obdobu.
V  současném  školském  systému, 

kdy  je  kladen  velký  důraz  na  to,  aby 
se  horší  žáci  dostali  alespoň  na  prů-
měrnou  úroveň,  se může  stát,  že  na-
dané děti klesnou do průměru. Město 
Ostrava se z tohoto důvodu rozhodlo, 
že  bude  podporovat  talentované  děti 
a  studenty.  Původně  město  poskyto-
valo nadaným studentům stipendium, 
které k dnešnímu dni obdrželo již 227 
studentů. V roce 2016 Ostrava vyhlási-
la první ročník Programu na poskyto-
vání peněžních prostředků na vzdělá-
vání a talentmanagement. 
„Těší mne, že kvalita těchto projek-

tů  se  výrazně  zvedá.  V  letošním  roce 
máme  alokováno  40  milionů  korun, 
a  pokud  bude  zájem  větší,  jsme  při-
praveni  do  programů  přidat  další 
finance,“  uvedl  primátor  Tomáš  Ma-

cura. Ostrava  poskytla  za  tři  roky  na 
programy věnované talentovaným dě-
tem již 130 milionů korun. 
„V populaci jsou dvě až tři procenta 

nadaných děti, které se prosadí samy. 
Avšak  výzkumy  uvádějí,  že  kdyby 
všechny  děti měly  potřebné  podmín-
ky pro  svůj  rozvoj,  pětina  až  čtvrtina 
z nich by dokázala vyniknout v nějaké 
oblasti,“ zdůraznil náměstek primáto-
ra pro školství Vladimír Cigánek.
Snahou  města  je  propojit  stupně 

vzdělávání  a  zavést  databázi  talentů, 
aby  již  při  přechodu  z  mateřské  do 
základní školy bylo  jasné, že se  jedná 
o  talentované  děti  a  že  se  na  ně  má 
škola soustředit. Podobně chce Ostra-
va pohlídat přestupy žáků ze základní 
na střední školu a posléze i na vysokou 
školu. Zaměřuje se  také na propojení 
výuky  s  praxí  a  programy  se  rozšíří 
tak, aby školy mohly potřebné odbor-
níky zaplatit. 
Na  konferenci  se  setkali  odborníci 

z Česka a Slovenska. Vyměnili si zku-
šenosti z práce s nadanými dětmi. Ko-
naly se desítky přednášek, prezentací, 
diskuzí a workshopů.   (rs)
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Podomním prodejcům neotvírejte
Již pět  let  je na území města Ostravy 
zakázán  podomní  prodej.  Jen  vloni 
zaznamenali  strážníci  přibližně  300 
volání na tísňovou linku týkajících se 
oznámení  o  podomním  prodeji.  Více 
než osm desítek  těchto protiprávních 
jednání bylo následně řešeno. Hlídky 
městské policie se setkaly s prodejem 
bezpečnostních dveří, internetu i kos-
metiky. Nejčastěji se  jednalo o podo-
mní prodej s nabídkou energetických 
služeb. 

Jak se v těchto situacích zacho-
vat? 
Základem  je  nevpustit  osoby  do 

vchodu  či  domu.  Stojí-li  již  prodejce 
před  dveřmi,  využijte  kukátek  a  bez-
pečnostních  řetízků  při  komunika-
ci. Při  podezření  na  nekalé  praktiky 
neprodleně  volejte  tísňovou  linku 
156. Žádné  osobní  údaje  neposkytujte 
třetím  osobám,  ani  se  nepodepisuj-
te. Zapamatujte  si  vzhled  a  oblečení 
prodejců, aby je mohli strážníci v okolí 
vyhledat. Nezadržujte  prodejce  pro-
ti  jejich  vůli,  vaše  zdraví  je  přednější. 
O nabízení energetických služeb je ve-
řejnost  informována,  ale  jak  reagovat 
na lákavé nabídky bezpečnostních dve-
ří, kosmetiky nebo jiných produktů? 
„Jedinou možností je nedělat ukva-

pené závěry a nereagovat na vybájené 
nabídky ze strany prodávajícího. Vždy 
je  výhodnější  si  v  klidu  a  za  pomoci 
rodinných příslušníků či přátel zvážit 
danou nabídku a zkontrolovat u kon-
kurence  „výhodnost“  nabídky.  Jedi-
nečná akční nabídka není vždy tak vý-

hodná  a  levná. Nenechte  se  napálit,“ 
osvětluje  situaci  náměstek  primátora 
pro  sociální  věci  Michal  Mariánek. 
Jedná-li  se  o  nabídky  zabezpečení 
domácností  (bezpečnostní  dveře,  zá-
rubně),  je  velice  důležité  prověřit  si, 
při podepisování smluv, zdali má zho-
tovitelská  firma  k  dispozici  veškeré 
certifikáty k provádění služeb v oboru 
ochrany majetku a osob.

Jak zabezpečit byt nejen proti 
podomním prodejcům?
Zvýšit  bezpečí  lze  jednoduchými 

opatřeními,  jako  jsou  panoramatická 
kukátka, bezpečnostní řetízky či petli-
ce ve dveřích. Osobám starším 60 let 
instaluje Městská policie Ostrava tyto 
bezpečnostní prvky zdarma. (Bližší in-
formace získáte v pracovních dnech od 
8 do 15 hodin na tel. čísle 720 735 125 
nebo na stránkách www.mpostrava.cz 
v sekci Prevence.)
 „Z projektu Bezpečně doma, finan-

covaného  z  rozpočtu  města  Ostravy, 
byly v minulém roce  instalovány bez-
mála  v  50  domácnostech  zmiňované 
bezpečnostní  prvky  a  další  instalace 
v tomto roce průběžně probíhají,“ do-
dává náměstek primátora Michal Ma-
riánek.    (red)

Linky pro seniory 
a hendikepované
Mezi  benefity,  na  které  přispívá 
seniorům  statutární  město  Ostra-
va,  se  řadí  již dobře  známé Senior 
linky. 
Pro zařazení do pořadníku je tře-

ba využít opět  telefonního čísla na 
městskou policii 720 735 125. Oso-
by  starší  60  let  a  osoby  hendike-
pované  se  mnohdy  stávají  oběťmi 
trestné činnosti, v méně závažných 
případech  přestupkového  jednání, 
a to i ve svých vlastních domovech. 
K nezákonnému obohacení se to-

tiž  pachatelé  nezdráhají  využít  lsti 
nebo  dokonce  násilí.  Častá  je  na-
příklad  snaha  vniknout  do  bytů  či 
domů seniorů pod záminkou oprav 
nebo  kontrol,  ale  výjimkou nejsou 
ani případy, kdy se pachatelé vydá-
vají za falešné příbuzné či přátele. 
„Město  v minulém roce přispělo 

nemalou částkou i na tato zařízení, 
která zachránila životy a majetek,“ 
konstatoval  náměstek  primátora 
Michal Mariánek.  V  loňském  roce 
strážníci  vyjížděli  celkem  k  319 
aktivacím.  Ve  43  případech  bylo 
nezbytné přivolat na místo rychlou 
záchrannou  službu,  v  5  případech 
pak Policii ČR.   (kuz)

Posila pro policii
Sedm  strážníků Městské  policie  Ost-
rava složilo ve čtvrtek 22. března slav-
nostní slib před primátorem Tomášem 
Macurou.  Nováčci  úspěšně  ukončili 
závěrečnou  zkouškou  tříměsíční  re-
kvalifikační  kurz,  potřebný  k  získání 
osvědčení  strážníka.  Slavnostnímu 
aktu v Nové radnici byl přítomen i ře-
ditel MPO Zdeněk Harazim.   
Uchazeči  o  povolání  strážníka  si 

v  průběhu  kurzu  osvojili  znalosti 
právních  norem  potřebných  pro  vý-
kon budoucího povolání, seznámili se 
s nařízeními a vyhláškami města. Sou-
částí přípravy byly hodiny sebeobrany, 
taktické  a  střelecké přípravy,  základy 
kriminalistiky,  psychologie,  poskyto-
vání první pomoci. Čekatelé se v rámci 
vzdělávání zapojili i do výkonu služby.
Na pořádek ve městě aktuálně dohlíží 
666 strážníků a strážnic.
Primátor  Tomáš  Macura  poblaho-

přál  strážníkům  k  získání  kvalifikace 
pro  výkon  služby  v  městské  policii. 
„Ostravská městská policie je považo-
vána za jednu z nejlepších v rámci Čes-
ké republiky. Chtěl bych vás požádat, 
abyste  tuto  štafetu  nesli  dál  a  abyste 
vnímali, že pocit bezpečí je pro občany 
města velmi důležitý. V žebříčku hod-
not lidé často na prvním místě uvádějí 
bezpečí a vy budete takovými ambasa-
dory tohoto pocitu,“ řekl primátor To-
máš Macura novým strážníkům.  (hob)

Strážníci oceněni za záchranu života
Muže  po  infarktu  úspěšně  resuscito-
vali  tři  strážníci  Městské  policie  Os-
trava.  Díky  jejich  pomoci  muž  neze-
mřel.  Primátor  strážníkům  za  jejich 
zákrok  poděkoval  a  udělil  jim  stužky 
Za  záchranu  života.  Strážníci  Petr 
Veleba,  Adam  Rokoš  a  Pavol  Kikloš 

řešili  v Přívoze 7. února  ráno přestu-
pek. Přišel za nimi občan a ohlásil, že 
za rohem leží bezvládné tělo. „Obrátili 
jsme muže na  záda. Měl  tržnou  ránu 
na  čele  způsobenou  pádem,  byl  pro-
modralý a nedýchal. Zaklonil jsem mu 
hlavu a začal s masáží srdce,“ líčil Pa-

vol Kikloš. Petr Veleba mezitím volal 
lékařskou záchrannou službu a komu-
nikoval s lékařem. 
„Muž  se  po  minutě  masáže  srdce 

dvakrát  nadechl,  pak  znovu  přestal 
dýchat. Proto jsme mu celou dobu až 
do  příjezdu  sanitky  muži  masírovali 
srdce  a  v  poskytnutí  pomoci  se  stří-
dali,“ uvedl Petr Veleba. Lékař,  který 
dojel, zjistil, že muž utrpěl infarkt. Po-
užil  defibrilátor,  a  když  pacient  začal 
souvisle  dýchat,  za  pomoci  strážníků 
jej naložil do sanitky a převezl do ne-
mocnice,  kde  se  jeho  zdravotní  stav 
zlepšil. 63letý muž byl kardiakem a po 
infarktu, který  jej zastihl na cestě, by 
bez pomoci strážníků zřejmě nepřežil.
Tři strážníky přijal primátor Tomáš 

Macura a udělil jim stužky Za záchra-
nu života. „Děkuji za váš čin, za svědo-
mitý výkon služby. Je to ukázka výbor-
né práce městské policie a příklad pro 
vaše  kolegy,“  poděkoval  strážníkům 
primátor  Macura.  Poděkování  patří 
také  všímavému  občanovi,  který  na 
muže ležícího na zemi hlídku strážní-
ků upozornil.   (rs)Pavol Kikloš, Adam Rokoš a Petr Veleba se stužkami.   Foto: Lukáš Kaboň

Podomní prodej je na území Ostravy zakázán.
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Sociální bydlení se dál rozvíjí
pomoc potřebným
Schválenou Koncepci sociálního byd-
lení  statutárního města Ostravy  nyní 
čeká další krok. Navazovat bude tvor-
ba Akčního plánu, k jehož přípravě se 
začala po novém roce scházet pracov-
ní skupina sociálního bydlení. Nově ji 
tvoří 27 členů z řad zástupců magist-
rátu, městských obvodů, neziskových 
organizací, Ministerstva práce a soci-
álních věcí, Úřadu práce ČR apod. Je-
jich činnost bude zaměřena na oblasti 
prevence  ztráty  bydlení,  specifikace 
bytového fondu a nastavení systému.
„Celkem  bude  realizováno  šest  se-

tkání, na nichž budeme ve spolupráci 
s  městskými  obvody  nastavovat  zá-
kladní  parametry  systému  sociálního 
bydlení.  Je  důležité,  že  se  do  těchto 
aktivit  podařilo  zapojit  široké množ-
ství  partnerů  směřujících  k  danému 
cíli.  Zkušenosti  získáváme  i  z  reali-
zovaného  projektu,  jehož  součástí  je 
i  zabydlování  domácností,  které  jsou 
v bytové nouzi, tedy doposud žily v ne-
vyhovujícím bydlení, které je často ve 
špatném  technickém  stavu,  neodpo-
vídající  velikosti,  nákladné,“  uvedl 
předseda pracovní skupiny a zároveň 
náměstek primátora pro sociální věci 
Michal Mariánek.
 „Díky tomu máme možnost vyzkou-

šet  si  vzájemnou  spolupráci  včetně 
nastavení  kontaktů  sociálních  pra-
covníků  a  zabydlených  domácností. 
S  každou  z nich pracují  sociální  pra-
covnice  a  ve  většině  případů  jsou  již 

patrné pozitivní změny. Jde například 
o  řešení  v  oblasti  dluhů,  hledání  za-
městnání,  domácnosti  s  dětmi  mají 
větší pocit bezpečí a  jistoty,“ hodnotí 
nastavení systému náměstek primáto-
ra Michal Mariánek.
Díky spolupráci magistrátu a měst-

ských  obvodů  získalo  k  únoru  2018 
bydlení  již  65  domácností  v  bytové 
nouzi,  které  s  podporou  sociálních 
pracovníků  postupně  stabilizují  svou 

situaci.  Aktuálně  probíhá  příprava 
dalších 18 bytů a zhruba dvacítka jich 
je v stadiu jednání. 
Projekt Koncepce  bydlení  a  její  pi-

lotní ověření ve městě Ostrava (reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/00035
26) bude realizován do září 2019 a je 
spolufinancován  prostředky  z  Evrop-
ského sociálního fondu. Více informa-
cí  najdete  na  http://socialnizacleno-
vani.ostrava.cz/bydleni/.    (red)

Pomozte i vy
Buďte IN a zapojte se do pomoci po-
třebným.  Dobrovolnické  centrum 
ADRA  v Ostravě  nabídne  v  dubnu 
hned  dvě možnosti,  jak  se  zapojit. 
Pokud  máte  hodinu  času  týdně, 
staňte  se  dobrovolníkem  a  pomá-
hejte  konkrétnímu  člověku  ve  va-
šem nejbližším okolí. O možnostech 
zapojení  se  najdete  více  informací 
na www.adraostrava.cz nebo na te-
lefonním čísle 605 784 584. 
Pro ty, kteří nevědí, kde jim hla-

va  stojí,  je  zde  možnost  podpořit 
dobrovolnictví  jakoukoli  finanční 
částkou. 25. a 26. dubna proběhne 
v  ulicích  Ostravy  veřejná  sbírka, 
jejíž  výtěžek  umožní  téměř  čtyřem 
stovkám  dobrovolníků  lépe  pomá-
hat. Každá koruna se počítá. Za dar 
50 korun obdrží dárce zábavný dá-
rek, který potvrzuje, že pomoc sku-
tečně letí.   (r)

Specialistka charitní poradny hovoří s klientkou.  Foto: Charita Ostrava

Počítačový kurz je 
určen seniorům
Kdo ze seniorů ve věku nad 60  let se 
chce naučit pracovat s počítačem a ko-
munikovat  prostřednictvím  elektro-
nické  pošty,  může  navštěvovat  kurz 
nazvaný Senioři objevují taje počítačů. 
Kurz,  který  je  věnován  základům ob-
sluhy počítačů,  pořádá Spolek Druhé 
Svítání  za finanční  spoluúčasti města 
Ostravy. 
Kurz  se  skládá  z  osmi  lekcí,  každá 

lekce  trvá  2x  45  minut.  Výuka  bude 
probíhat dvakrát týdně ve Vítkovicích 
ve Štramberské ul. 47 (poblíž Mírové-
ho náměstí). Cena kurzu je 264 korun 
včetně zapůjčení skript. Více informa-
cí  se  dozvíte  na www.druhesvitani.cz 
nebo na tel. čísle 608 680 276.   (rs)

Poslouchejte knihy
Dvaašedesát  titulů  je  základem  nové 
audioknihovny  v  Domě  s  pečovatel-
skou službou Astra. Využívat ji mohou 
nejen klienti bydlící přímo v Astře, ale 
také obyvatelé nedalekého seniorské-
ho zařízení v Průběžné ulici.
Knihovnice  Šárka  Ševčíková  již 

přivítala  na  „instruktážní  hodině“ 
své  nejvěrnější  čtenáře.  Seznámila  je 
s tím, co audioknihy vůbec jsou a také 
s  jednotlivými  tituly,  které  knihovna 
pořídila. 
„Byl to těžký úkol, vybrat první au-

dioknihy. Aby si v kolekci našlo to své 
co nejvíce návštěvníků naší knihovny, 
tvoří  ji  detektivky,  životopisy,  kni-
hy  o  historii,  cestopisy  nebo  klasická 
beletrie,“ popsala knihovnice. Ale ne-
chybí  ani  kolekce  s  hudbou  Divadla 
Semafor… 
Prvním  „zákazníkům“  začala  tituly, 

kterým  se  říká  také  knihy  do  ouška, 
půjčovat 2. dubna.   (ph)

Den otevřených dveří
Domov Čujkovova v Ostravě – Zábře-
hu  pořádá  24.  dubna  od  9  do  11.30 
a  od  13  do  17  hodin Den  otevřených 
dveří.  Pracovníci  domova  připravili 
prohlídku domova spojenou s prezen-
tací volnočasových aktivit a informace 
o poskytovaných službách. Nabídnou 
i základní sociální poradenství.   (ph)

Pestrá nabídka pracovních příležitostí
Krajská  pobočka  úřadu  práce  zve 
všechny zájemce na Burzu práce 2018.
Koná se ve středu 25. dubna od 9 do 
16  hodin  v  Multifunkční  aule  Gong 
v areálu Dolních Vítkovic. Návštěvníci 
zde naleznou pestrou nabídku volných 
pracovních míst významných zaměst-
navatelů  Moravskoslezského  kraje. 

Budou  se  moci  setkat  s  personalisty 
zajímavých  společností.  Potenciál-
ním  budoucím  zaměstnavatelům  zde 
mohou uchazeči rovnou odevzdat své 
životopisy. Burza práce 2018 nabídne 
také poradenství jednotlivých odděle-
ní Úřadu práce České republiky a dal-
ších institucí.   (ph)

Charitní poradna ve Vítkovicích radí bezplatně
Poradna  Charity  Ostrava  poskytuje 
zdarma  odborné  sociálně-právní  po-
radenství zaměřené na rodinné právo, 
sociální zabezpečení, bydlení, zaměst-
nání,  majetkoprávní  vztahy  a  dluho-
vou problematiku. 
Součástí  týmu  je  i  specializovaný 

právník. Nově ve spolupráci s organi-
zací  dTest  konzultujeme  dotazy  kli-
entů  z  oblasti  spotřebitelských  práv. 
Zájemci o poradenství nemusí uvádět 
žádné  osobní  údaje,  všechny  služby 
jsou bezplatné a dostupné lidem star-
ším 18 let. 

Kontakt:  Jeremenkova  154/8 Vít-
kovice; tel.: 599 526 906, 731 625 767 
e-mail: cho.poradna@charita.cz   (dk)

Náměstek primátora Michal Mariánek (uprostřed) během jednání.  Foto: MMO
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Pěstitelé skalniček založili svůj klub před 45 roky. Půlkulatiny oslaví výstavou 

Skalničkáři z Ostravy jsou špičkoví 
výročí
Ostravský  Klub  skalničkářů  Adonis 
vznikl  před  45  roky.  Do  té  doby  byli 
pěstitelé  skalniček  sdruženi  pod Čes-
kým  svazem  zahrádkářů,  jenže  jeho 
záběr byl příliš široký. Proto se 17 skal-
ničkářů sešlo 21. března 1973 v Domě 
kultury  VŽKG  a  vytvořili  vlastní  or-
ganizaci. Nazvali ji podle jedné z nej-
oblíbenějších  skalniček  –  hlaváčku 
jarního, který se latinsky jmenuje ado-
nis vernalis. Během krátké doby přišli 
další pěstitelé a klub měl brzy 73 čle-
nů. Pořádal přednášky pro veřejnost, 
na  které  chodilo  až  200  lidí,  a  také 
výstavy  skalniček.  Na  tu  úplně  první 
v  roce  1975  přišlo  3700 návštěvníků. 
Hodně Ostravanů  si  pak  své  zahrady 
ozdobilo skalkami. 
„Skalničky  jsou  malé  nenáročné 

rostliny. Na jednu skalku můžete sou-
středit  zajímavé  rostlinky  z  celého 
světa,“  uvedl  předseda  klubu  Adonis 
Milan Sembol, který se specializuje na 
pivoňky a zemní orchideje. 
„Na jedné skalce mám mrazuvzdor-

né kaktusy z Mexika, na další celkem 
80  druhů  rostlin,  které  jsem  vysadil 
ve  skupinkách,  aby  vypadaly  hezky. 
Všechny vydrží na skalce i přes zimu, 
přesto  pro  jistotu  dva  druhy  přemis-
ťuji na zimu do garáže, protože potře-
bují sucho,“ popisoval hospodář klubu 
Vladimír Oborný. 
Skalka  se  dá  osadit  tak,  aby  kvetla 

téměř  celý  rok. Některé druhy bram-
boříků  vykvetou  již  v  lednu  a  před-
běhnou  dokonce  sněženky.  Dobré  je 
zasadit druhy, které kvetením na sebe 

navazují, takže skalka pak září barva-
mi až do pozdního podzimu. Podobně 
je to i s hořcem. Jednotlivé druhy kve-
tou od března až do listopadu. 
Ostravští  skalničkáři  patří  do  re-

publikové  špičky. Na  jejich  skalky  se 
dokonce  jezdí  dívat  zájezdy.  Exkurze 
míří  za  Antonínem Kupkou,  který  se 
specializuje  na  kaktusy,  nebo  za  La-
dislavem Piatkem. Ten se  soustřeďu-
je  na  pěstování  skalniček  v  korytech 
a dokonce vytváří úzké skalky v břid-
lici. Zájemci často navštěvují  i  zahra-
du Milana Sembola,“ popsal Vladimír 
Oborný. 
Skalničky  mohou  pěstovat  i  lidé, 

kteří nemají  zahradu.  „Tyto nenároč-
né  rostlinky  krásně  rostou  i  v  truhlí-
cích, korytech a mísách. Potřebují jen 

světlo,  takže  je vhodné  je mít na bal-
konech. Doma, kde je méně světla, se 
zase  dají  pěstovat  sukulenty,“  uvedl 
Vladimír Oborný. Na výstavu v Poru-
bě  chtěl  připravit  ukázky  kompozic 
v mísách, bohužel výstavy se nedožil, 
zemřel v březnu na následky kompli-
kací způsobených chřipkou. 
Výstava  Klubu  pěstitelů  skalniček 

Adonis se uskuteční ve dnech 20. dub-
na  od  9  do  17  hodin  a  21.  dubna  od 
9  do  12  hodin  ve  Středisku  přírodo-
vědců v Čkalovově ulici 10/1881 v Po-
rubě.  Návštěvníci  si  prohlédnou  to 
nejlepší  od  ostravských  skalničkářů, 
součástí výstavy je rovněž prodej skal-
niček a poradenská služba pro ty, kteří 
se  tomuto  krásnému  koníčku  chtějí 
začít věnovat.   (rs) 

Střed Ostravy na pohlednici  z  roku  1917. Tramvaje  jedoucí  do  centra minuly 
průmyslovou část města s koksovnou Karolina a zastavily na tramvajovém ná-
draží (křižovatka před hotelem Palace) s výstupem u Německého domu. Někte-
ré  linky pokračovaly  rovně  k divadlu  (Stadttheater,  v  současné době Divadlo 
A. Dvořáka), kde byla smyčka. Tramvaje se otáčely v prostoru před divadlem. 
Tramvajová trať Přívoz – Moravská Ostrava – Vítkovice vznikla v Ostravě v roce 
1894. Původně na ní jezdily parní tramvaje, v roce 1901 byla trať elektrifikována. 

Začátkem 20.  století  zřídila  přívozská  obec  na místě  zrušené  zinkovny Tlach 
a Keil Schillerův park (dnes sad Boženy Němcové). Výsadbu řídila známá opav-
ská zahradnická firma bratři Skazikové, která v r. 1907 vypracovala rovněž osa-
zovací projekt budoucích Komenského sadů. V přívozském parku udržovanou 
zeleň protínaly cestičky osazené lavičkami. Park byl oplocen a opatřen vstupní-
mi bránami, které se daly zavírat. Park byl otevřen během dne, na noc se uzaví-
ral a strážníci hlídali, aby do něj nikdo nevstupoval.     

proměny ostravy na historických fotografiích a pohlednicích 

Ukázka malé pestré skalky.  Foto: Adonis

Ostrava oslaví 
73. výročí  
osvobození 
Letošní  oslavy  osvobození  Ostra-
vy  a  ukončení  druhé  světové  vál-
ky  v  roce  1945  začnou Koncertem 
svobody 15. dubna v 19 hodin, tedy 
v den, kdy před 73 lety začala Ost-
ravská operace. Slavnostní koncert 
Ústřední  vojenské  hudby  Armády 
České republiky se uskuteční v Di-
vadle Antonína Dvořáka. 
Tradiční  pietní  akt  se  koná 

v  pondělí  30.  dubna  od  10  hodin 
v  Komenského  sadech  u  Památ-
níku Rudé armády. Zúčastní se  jej 
představitelé  města,  zástupci  ar-
mády  České  republiky,  společen-
ských  organizací  i  veteráni,  kteří 
se  účastnili  bojů  2.  světové  války. 
Pietní akt zahájí přelet letounů JAS 
– 39 Gripen. Během dopoledne za-
hraje vojenská posádková hudba. 
Pietní akt k osvobození Krásného 

Pole začne 26. dubna v 16.30 hodin 
ve  smuteční  síni  krásnopolského 
hřbitova.  Poté  bude  v  prostorách 
hřbitova  zasazena  pamětní  lípa 
k  100.  výročí  založení  společné-
ho státu a den zakončí v  18 hodin 
v  budově  radnice  koncert  učitelů 
ZŠ Heleny Salichové a jejich hostů.
Obyvatelé  Poruby  si  výročí 

osvobození  připomenou  v  sobotu 
28. dubna v 10 hodin u památníku 
ve Vřesinské ulici.   
V Hrabové si připomenou výročí 

osvobození  30.  dubna  v  15  hodin 
na místním hřbitově  u  památníku 
obětem 2. světové války.   (rs)
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Od vůbec první bitvy československých jednotek během první světové války uplynulo v březnu sto let

Připomínka hrdinů od Bachmače a Sokolova 
U památníku v Husově sadu se 8. břez-
na konal vzpomínkový akt k 100. výro-
čí bitvy u Bachmače a 75. výročí bitvy 

u Sokolova. Bi-
tva  u  Bachma-
če má pro  čes-
koslovenskou 
historii  mimo-

řádný  význam.  Vůbec  poprvé  v  no-
vodobých  dějinách  se  bojů  účastnila 
československá armáda, a to v situaci, 
kdy  ještě neexistoval samostatný čes-
koslovenský stát. 
Ukrajinské  město  Bachmač  bylo 

během první  světové války důležitým 
železničním  uzlem,  na  který  útočilo 
německé  vojsko.  V  té  době  bylo  na 
Ukrajině  42  tisíc  čs.  legionářů,  kteří 
se připravovali na odchod do Francie. 
To  jim mohly překazit německé a ra-
kousko-uherské jednotky, navíc legio-

nářům hrozilo,  že by v případě  zajetí 
mohli být popraveni za velezradu, pro-
tože původně byli příslušníky císařské 
armády.  Naše  jednotky  současně  žá-
daly o pomoc prchající ukrajinské plu-
ky, které chtěly využít  železnici v Ba-
chmači.
Dvěma  německým  pěším  divizím 

se  u  Bachmače  postavily  části  tří  le-
gionářských  pluků.  I  přes  obrovskou 
německou  početní  převahu  čs.  legio-
náři ubránili pod vedením Stanislava 
Čečka nádraží  a olomoucká kulomet-
ná  rota  zabránila  na  dalším  úseku 
postupu  Němců.  Čechoslovákům  se 
podařilo  udržet  Bachmač  od  prv-
ních  německých  útoků,  které  začaly 
8. března 1918, až do 13. března. Vy-
jednali s Němci příměří a díky tomu se 
mohly  vlaky  s  našimi  legionáři  vydat 
do Čeljabinsku. 
Během  bojů  u  Bachmače  zahynulo 

45 legionářů a dalších 41 bylo pohře-
šováno. Německé  jednotky měly  300 
mrtvých a několik stovek zraněných.  
Je  náhodou,  že  o  25  let  později  ve 

stejném termínu, tj. od 8. do 13. břez-
na, bojovaly  československé  jednotky 
během  druhé  světové  války  u  ukra-
jinského města  Sokolovo.  Jednalo  se 
o první bitvu 1. československého sa-

mostatného  praporu,  který  zpočátku 
odolával  německé  přesile,  později  se 
stáhl.  Účastníci  vzpomínkového  aktu 
k  oběma  bitvám  si  vyslechli  podrob-
ný popis činnosti našich vojsk a poté 
k pomníku položili kytice.  
Památník  jako  připomínka  bojišť 

první světové války vznikl v roce 1927 
a  stál  v  Komenského  sadech.  Během 

druhé  světové  války  byl  poškozen. 
Po opravě našel v  roce 1947 své mís-
to  v  Husově  sadu  a  doplnily  jej  des-
ky  s  názvy  a  roky  významných  bitev. 
U Sokolova je uveden rok 1942 namís-
to 1943. Chyba údajně vznikla poté, co 
zloději poškodili původní kovové des-
ky a při náhradě za pryskyřičné se na 
desku dostal mylný údaj.  (rs)

Účastníci vzpomínkového aktu k 100. výročí bitvy u Bachmače a 75. výročí bitvy 
u Sokolova.  Foto: René Stejskal

Jak žili Ostravané ve 20. století ukážou fotografie, projděte proto své archivy 

Podílejte se na Století objektivem Ostravanů
výzva
Vážení  občané  a  milovníci  Ostravy! 
Jistě  mnozí  z  Vás  máte  doma  alba 
plná  fotografií, někdy možná  i hodně 
starých.  A  určitě  řada  z  nich mapuje 
nejen váš  rodinný  život,  ale  také his-
torii našeho města tak, jak se utvářelo 
v  průběhu  minulého  století.  Nechtě-
li  byste  se  v  rámci  oslav  100.  výročí 
vzniku  samostatného  Českosloven-
ska  podělit  o  vaše  autentické  snímky 
s  ostatními?  Pokud  ano,  vyslechněte 
výzvu pořadatelů oslav a zúčastněte se 
zajímavého a užitečného projektu Sto-
letí objektivem Ostravanů.
Nejde  nám  o  pohlednice  či  foto-

grafie  zachycující  domy,  stavby  nebo 
architektonické  skvosty.  Tentokrát 
hledáme  živé  záběry  dokumentující 
významné  události  v  životě  obyvatel 
města,  například  z  období  let  1938, 
1948,  1968  či  1989,  ale  také  různé 
oslavy,  svátky,  obřady,  běžný  ruch 
v ulicích  i každodenní  život. Cílem  je 
vytvořit ve spolupráci s občany soubor 
autentických  obrazových  dokumen-
tů,  který  by  přibližoval  široce  pojatý 
rodinný  a  společenský  život  v  Ostra-
vě  v  letech  1918  až  1989.  Výsledkem 
projektu  bude  exteriérová  výstava, 
webová  prezentace  a  reprezentativní 

obrazová publikace, která bude připo-
mínat příběhy občanů města ve dvacá-
tém století této i další generaci. 
Snímky  lze  osobně  doručit  do  Ar-

chivu města Ostravy  ve  Špálově  ulici 
19  v  Přívoze,  do  kterékoliv  pobočky 
Knihovny  města  Ostravy,  do  Ostrav-
ského muzea na Masarykově náměstí, 
do Klubu Pant v ulici Čs. legií 22 v Mo-
ravské Ostravě  a  na  další místa  uve-

dená na stránkách projektu. Po o ske-
nování vám budou fotografie vráceny. 
V elektronické podobě lze snímky za-
slat na adresu fotoalbum@ostrava.cz. 
Vítán  je  krátký popis  zachycené udá-
losti a alespoň přibližné datum. 
Zapojte  se  do  projektu  a  pomozte 

nahlédnout,  jak  se  Ostravanům  žilo 
v minulém století, čím se zabývali, jak 
se bavili a co bylo pro ně důležité!   (r)

Sokolové ze Zárubku se svými cvičiteli na snímku z roku 1937. 

Deska připomínající bitvy u Bachmače 
a Sokolova.

Kdo se zasloužil  
o Švehlovu sochu
Socha  prvorepublikového  politika 
Antonína  Švehly  byla  v  historii  ost-
ravského obvodu Stará Bělá vztyčena 
podruhé  v  říjnu  loňského  roku.  Sou-
soší, které tvoří sochy T. G. Masaryka 
a  A.  Švehly,  je  tak  po  77  letech  opět 
úplné.  Společnost  Antonína  Švehly 
ocenila  pamětním  listem  osobnosti, 
které se o navrácení sochy zasloužily. 
Pamětní list obdrželi: Miluše Bergero-
vá, Jarmila Kaločová, Šárka Otipková, 
Bohumíra  Smolejová,  Ladislav  Dlou-
hý, Josef Holáň a Stanislav Müller.  (r)

Výstava o zeleni 
v našem městě
Ve  foyer  Nové  radnice  bude  v  pá-
tek 27. dubna v  10 hodin  za účasti 
náměstkyně  primátora  Kateřiny 
Šebestové  a  zastupujícího  ředitele 
Archivu města Ostravy zahájena vý-
stava Dlouhá cesta k zelené Ostravě. 
Výstava připravená ostravským ar-
chivem mapuje historii ostravských 
parků.  Také  přiblíží,  jak  vypadalo 
v minulosti životní prostředí a praš-
nost  ve  městě  anebo  jak  se  čistila 
veřejná  prostranství.  Zájemci  mo-
hou  do  ostravské  „zelené“  historie 
nahlédnout až do konce května.  (rs) 
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY.  Divadla: 
11. 4. (19) Polib tetičku aneb Nikdo není bez chy-
by; 17. 4. (19) To nemá chybu; 20. 4. (19) Frankie 
& Johnny; 24. 4.  (19) Vzhůru do divočiny;  1.  5. 
(19)  Prokletí  nefritového  škorpióna;  2.  5.  (19) 
Novecento.  Metropolitní  opera:  14.  4.  (18.15) 
G. Verdi: Luisa Miller; 28. 4. (18.45) J. Massenet: 
Popelka.  Zábava:  19.  4.  (18)  Jakub Vágner.  Pro 
děti: 22. 4. (16) O medvědu Ondřejovi. Cestopis: 
10. 4. (19) Magický Tian Shan - Kyrgyzstán.
DŮM KULTURY AKORD. (výběr)  10.  4.  (19) 
Commedia dell´arte - Spolek sešlých; 11. 4. (19) 
Spolektiv;  12. 4.  (19) Randění po  třicítce;  13. 4. 
(19) Self Made; 14. 4. (19) Žena vlčí mák; 18. 4. 
(19) Lubomír Brabec 65; 19. 4. (19) Komici s.r.o.; 
24.  4.  (19)  Čtení  ke  kafi  –  Divadlo MALÉhRY; 
27. 4. (19) Vše o mužích; 2. 5. (19) Ondřej Havel-
ka a jeho Melody Makers; 3. 5. (19) Kočičí hry.  
DIVADLO LOUTEK. 13. 4. (13) Ostravská lokál-
ka;  14. 4.  (10) Ostravská  lokálka;  15. 4.  (10,  15) 
Broučci;  15.  4.  (10.30,  15.30)  O  víle  menší  než 
zrnko máku; 16. 4. (19) Teror (host NDM); 20. 4. 
(19)  Řeči  léčí  (host  NDM);  21.  4.  (10)  Vyrob  si 
svou loutku; 22. 4. (10.30, 15.30) Perníková cha-
loupka; 23. 4. (19) Teror (host NDM); 26. 4. (19) 
Řeči  léčí  (host NDM);  29.  4.  (10,  15)  Kocourek 
Modroočko; 30. 4. (18.30) Z Deniku Ostravaka; 
3. 5. (19) Řeči léčí (host NDM); 6. 5. (10) Čtyřlís-
tek zasazuje; 6. 5. (15) Perníková chaloupka; 7. 5. 
(18.30) Šaryk vzpomíná.
VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA. 14. 4. Bleší trhy 
(7-12); 15. 4. Fauna trhy (8-12).
MILUJEME JÍDLO! Pestrá  nabídka  dobrého 
jídla a pití, ochutnávky, košty, degustační menu, 
kulinářské show a různé gastronomické lahůdky 
potěší všechny labužníky. Karneval chutí se usku-
teční ve dnech 22.– 24. dubna na Černé louce. V 
pátek a sobotu bude otevřeno od 10 do 18 hodin, 
v neděli do 16 hodin, vstupné je 70 Kč, děti, stu-
denti, senioři a ZTP 40 Kč.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC.  Filipojakubská  noc  je 
jedna z nejúspěšnějších a nejvyhledávanější akcí 
na Slezskoostravském hradě. Návštěvníci se mo-
hou 30. dubna od 17 hodin těšit na pestrý dopro-
vodný program –  rej  čarodějnic,  různé čaroděj-
nické disciplíny, ohňové a šermířské představení. 
Nebude  chybět  čarodějnická  diskotéka,  taneční 
vystoupení a spousta další zábavy. Pro děti budou 
připraveny  zajímavé  hry,  soutěže,  čarodějnický 
pětiboj  a malování na obličej. Kdo přijde v  kos-
týmu čarodějnice, vstupné neplatí.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK.  Hudební  skupina 
Jablkoň  letos slaví čtyřicáté výročí od svého za-
ložení. Držitelé hudebních  cen Anděl  a  různých 
dalších  ocenění  vystoupí  11.  dubna  od  20  ho-
din. Lenka Dusilová,  šestinásobná držitelka hu-
debních  cen  Anděl  a  česká  vokalistka  vystoupí 
   12.    dub na od 19.30. Koncert Patrika Kee 24. dub-
na od 19 hodin bude ve znamení klidu, zastavení 
a  vnitřního  dialogu  se  sebou  samým.  Čtyři  vý-
razné  hudební  osobnosti,  čeština  a  slovenština, 
řízný rock i  jímavá zádumčivost to jsou Tugriki. 
Koncert se koná 19. dubna od 19 hodin.
VELKÉ TAJNOSTI. Neuvěřitelná fakta, tajemné 
nálezy, paranormální úkazy, utajené skutečnosti, 
historické  otazníky,  překvapivé  hypotézy,  přís-
ně  tajné  konspirace.  Arnošt  Vašíček  představí 
11.  dubna  od  16.30  v Moravskoslezské  vědecké 
knihovně novou knížku Velké tajnosti především 
o současných senzačních objevech.

co, kdy, kde ve městě Janáčkův komorní orchestr a dva mladí klavíristé rozezní DKMO

Dubnové koncerty lákají

Koncert  Janáčkova  komorního  orchestru,  který  se 
řadí ke stálicím ostravské hudební scény a jeho vý-
kony patří tradičně k tomu nejlepšímu z její nabíd-
ky, je na programu 23. dubna od 19 hodin ve spole-
čenském sále Domu kultury města Ostravy.
Pozvání  k  hostování  přijali  dva mladí  talentova-

ní  klavíristé Tomáš Vrána  a Kateřina Ochmanová, 
kteří přicházejí s dvojicí klavírních koncertů od Al-

freda Schnittkeho a Johanna Sebastiana Bacha, jež 
nemusejí být nutně tolik vzdálené, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Schnittke totiž jako jediný skla-
datel proslul svojí snahou stát nad styly, epochami 
a školami a volně kombinovat či citovat klasická díla 
s inovativním kolážovým přístupem. 
Program pak orámují vděčné smyčcové hity dvou 

skladatelů 20. století – Johna Irelanda a Bély Bartóka. 
Stvoření  Josepha  Haydna  pod  vedením  Václava 
Lukse uslyšíte 26. dubna. Jde o klasické oratorium 
pro  sóla,  smíšený  sbor  a  orchestr.  Stvoření  před-
stavuje jeho skladatelský i lidský testament. Nápad 
vznikl během jeho britských cest pod vlivem monu-
mentálních  provedení  Händelových  oratorií,  běž-
ně  v  podání  mnohasetčlenných  pěveckých  sborů. 
Dubnových  koncertů  je  celá  řada,  tipem může  být 
19. dubna od 16 hodin zábava pro celou rodinu, kte-
rá nese podtitul Kdo se bojí, nesmí do města. 
Na posledním z koncertů řady Láska na první po-

slech dostal prostor a zcela volnou ruku šéfdirigent 
JFO. Na úvod uslyšíte skvělou Rapsodii v modrém 
George  Gershwina,  snad  nejznámějšího  reprezen-
tanta  fúze  jazzu a klasické hudby. Skladbu s obtíž-
ným  klavírním  partem  doplní  ještě  exponovanější 
Rachmaninov,  jehož  Třetí  klavírní  koncert  patří 
k tomu nejzajímavějšímu, co může pianistu potkat. 
A  vedle  toho  ještě Hindemithův Pochod  či  energií 
nabitá Rumunská rapsodie George Enescua.   (ph)

Janáčkův komorní orchestr patří k hudební špičce. 

Jarní pozvánka do Galerie výtvarného umění
galerie výtvarného umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě zahajuje v dub-
nu tři nové výstavy. Výstava o francouzském Studiu 
Odile Decq vznikla ve spolupráci Kabinetu architek-
tury, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Studia 
Odile Decq z Paříže a koná se v rámci desátého roč-
níku mezinárodního festivalu architektury, designu 
a umění ARCHIKULTURA 2018. 
Odile Decq je mezinárodně uznávaná a často oce-

ňovaná  francouzská architektka, urbanistka a aka-
demická pedagožka. Je zastánkyní neústupného po-
stoje v rámci hledání řešení. Originalita  její  tvorby 
zahrnuje nejen pozoruhodný tvůrčí rukopis, objevné 
postoje a neúnavný proces hledání, ale zároveň lze 
její práce popsat  jako zmaterializovaný univerzální 
prostor, který v sobě zahrnuje urbanistické plánová-

ní, architekturu, design a umění v jednom. Výstava 
v Galerii výtvarného umění potrvá do 3. června. 
V hlavních výstavních prostorách Domu umění se 

představí fotografické dílo Ivana Pinkavy ve spojení 
s prostorovou tvorbou sochaře Eliáše Dolejšího pod 
názvem  Napřed  uhořet.  Výstava  potrvá  až  do  10. 
června.
Třetí výstava je především poděkováním a poctou 

Emanuelu Křenkovi,  který  se podstatnou část  své-
ho života obklopoval výtvarným uměním, sbíral ho 
a  žil  jím. Galerii  před  svým odchodem odkázal  38 
obrazů, 55 plastik a 79 grafik a kreseb. Na výstavě se 
návštěvníci setkají s autory, jako jsou například Jan 
Bauch,  František Hudeček,  František  Gross,  Josef 
Istler,  Josef  Liesler,  Jaroslava  Pešicová,  František 
Štorek, Ivan Ouhel, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, 
Zdena Fibichová a dalšími.   (hob)

Bauhaus bude galerií  
Galerie  současného  umění  Plato  otevře  veřej-
nosti  své  nové  sídlo  v  bývalém  hobbymarketu 
11. dubna v  18 hodin výstavami Dočasné  struk-
tury 1. Budova Bauhausu pojme i knihovny, bis-
tra  a  prodejny,  které  vzniknou  jako  umělecká 
díla  vytvořená  na  zakázku  přímo  pro  unikátní 
interiér.  Jeho podobu navrhuje  vizuální umělec 
Jan Šerých. Díky velkému prostoru v Bauhausu 
nazvaného „5000 m² pro umění“ rozšíří galerie 
svůj  celoroční  program  o  novinky  –  pravidelné 
workshopy  pouze  pro  dospělé  a  cyklus  koncer-
tů  soudobé  vážné  hudby.    Během  zahajovacího 
tý dne  se  zde  uskuteční  performance,  projekce, 
koncerty,  divadlo,  diskuze  a  workshopy.  Plato 
vystaví i umělecká díla třicítky laureátů Ceny Jin-
dřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art.   (rs)

Dánské dny v Ostravě
Současné  Dánsko,  jeho  osobnosti,  kinematografii, 
architekturu, hudbu a kulturu přiblíží Ostravanům 
do 18. května Dánské dny. Světovou premiéru zde 
bude  mít  výstava  prací  předního  dánského  archi-
tekta Jørna Utzona prezentující jeho významné pro-
jekty, mezi  které patří  i  světoznámá budova opery 
v  Sydney.  V  úterý  17.  dubna  od  18  hodin  se  bude 
v klubu Atlantik konat cestopisná přednáška Jiřiny 
Saňové Dánsko všemi smysly. Filmová sekce projek-
tu nabídne v Minikině několik zásadních filmů dán-
ské  kinematografie,  chystají  se  i  studentská  před-
stavení  na  téma  architektury  a  designu.  Kulturní 
zařízení Gama ve spolupráci s pedagogy bude dětem 
z mateřských  a  základních  škol  předčítat  pohádky 
H.  Ch.  Andersena.  Dánské  dny  budou  i  v  dalších 
ostravských  prostorách  –  Sokolská  26,  Industrial 
Gallery, Slezskoostravská galerie a další.   (hob)
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STAVITELÉ KATEDRÁL.  Přednáška  Marka 
Zágory,  která  se  uskuteční  17.  dubna  od  16.30 
v Galerii výtvarného umění, přiblíží vznik středo-
věkých katedrál a pokusí se odpovědět na některé 
z  otázek,  které  člověka napadají při pohledu na 
stavby, které se v gotice staly stavebním typem, 
jenž určoval vývoj architektury a byl vzorem i pro 
další stavby. Vstup zdarma. 
MAPOVÁNÍ. Antonín Gavlas je ostravský výtvar-
ník,  který  se  věnuje mnoha  výtvarným  oborům 
– od malby a fotografie přes smalty až k sochař-
ství.    Tentokrát  ale  na  výstavě Mapování,  která 
bude do 27. dubna k vidění v Domě kultury města 
Ostravy,  představí  originální monotypy,  kde  na 
formátu mapy vytváří  figurální i abstraktní kom-
pozice a strohou technickou strukturu mapy tak 
oživuje mnoha barevnými motivy s tematickými 
odkazy ke krajině Ostravska. 
EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ. Po dvou le-
tech  budou  mít  Ostravané  vzácnou  příležitost 
zhlédnout výjimečné hudební představení Evan-
gelium podle houslí. Velikonoční chrámové ora-
torium  skladatele  Pavla  Helebranda,  na  jehož 
provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků 
v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítá 13. 
dubna od 19.30 do katedrály Božského Spasitele. 
ČESKÁ KAPELA SNŮ. Časopis Rock&Pop spo-
lečně  s  rádiem  Beat  uspořádal  v  průběhu  roku 
2012 anketu, jejímž cílem bylo sestavit první čes-
kou kapelu snů. Čtenáři a posluchači si skutečně 
dali  záležet  a  formace  s  názvem  Supergroup. cz 
spatřila světlo světa. Kamil Střihavka – zpěv, Mi-
chal Pavlíček – kytara, Miloš Meier – bicí, Vladi-
mír „Guma“ Kulhánek – baskytara, Roman Dra-
goun – klávesy, Jan Hrubý – housle. Koncert se 
koná v clubu Garage v Ostravě Martinově. Vstup-
né v předprodeji 350 Kč, v den koncertu 400 Kč, 
VIP vstupenka na sezení 490 Kč.
PREMIÉRA V  ARÉNĚ. Ostravské  divadlo Ko-
morní  scéna Aréna  uvede  další  inscenaci  z  his-
torie Ostravy. Hra Chacharije zachycuje sociální 
poměry v Ostravě počátku třicátých let minulého 
století. Napříč společenským spektrem prožívají 
v  jednom  jarním dni  roku  1932  smyšlené  i  his-
torické  postavy  své  příběhy,  které  se  v  závěru 
překvapivě  protnou. Hra  vychází  ze  skutečných 
dobových  událostí,  se  kterými  si  ale  fabulačně 
pohrává. V národnostně  smíšené Ostravě neby-
la o různá nedorozumění nouze a text hry s nimi 
cíleně pracuje.  Inscenace nabídne divákům své-
bytný pohled na svébytné město, kterým Ostrava 
od svého vzniku je a které se svým charakterem, 
sociálním složením i historií výrazně vymyká ji-
ným městům v České republice. 
BESEDY V KNIHCENTRU. Nejdůležitější hod-
noty  židovské  víry,  význam  příběhu  v  židovské 
tradici představí Pavel Hošek 11. dubna od 16 ho-
din  v Knihcentru  na  Smetanově  náměstí.  Před-
náška bývalého velvyslance ČR v Izraeli Tomáše 
Pojara  o  zdrojích  současného  blízkovýchodního 
chaosu  se  koná  12.  dubna  od  16  hodin.  Beseda 
a  autogramiáda  Miroslava  Donutila,  jednoho 
z nejuznávanějších herců u nás, se koná 16. dub-
na od 14 hodin. Autor knihy Petr Čermák se za-
jímal, co si o této osobnosti myslí a co také řek-
nou další slavné osobnosti. Vznikla tak jedinečná 
biografie, která nabízí nový pohled na tohoto vý-
jimečného umělce. Výživový specialista Petr Ha-
vlíček představí svou knihu Jde to i bez mléka a 
vajec 18.  dubna od 16 hodin.   (red)

co, kdy, kde ve městěNávštěvníci uvidí přes sto kočárků včetně nejstaršího z roku 1880

Historie kočárků ožívá v muzeu
Boudičky odklopit aneb V čem jsme se vozili - tak se 
jmenuje výstava v Ostravském muzeu rozdělená do 
pěti časových celků. 
„Vystavujeme celkem 101 kočárků. Nejstarším ex-

ponátem je dřevěný tříkolový kočárek z roku 1880,“ 
uvedla  spoluautorka  výstavy Kateřina Barcuchová. 
Jen o pět let mladší je sportovní kočárek, další jsou 
z přelomu 19. a 20. století a jejich typickým znakem 
jsou velká kola.  
„Jednu  sekci  věnujeme  kočárkům  z  roku  1918 

a  z  období  první  republiky.  Začaly  vznikat  firmy, 
které se věnovaly výrobě kočárků a jejich design se 
rychle proměňoval,“ uvedla  ředitelka muzea Jiřina 
Kábrtová. Kočárek z roku 1918 je již rozkládací, dal-
ší již měly posuvné střechy, některé svým vzhledem 

připomínaly autíčka. Robustností této části expozi-
ce dominuje anglický skříňový kočárek z roku 1933, 
který však vyrobila česká firma. Místnost s kočárky 
z první republiky doplňují dvě velkoformátové foto-
grafie parku Jožky Jabůrkové a Husova sadu, které 
byly promenádním místem a často je využívaly prá-
vě maminky s kočárky.  
Výstavu doplňují panenky a kočárky pro ně, dět-

ské oblečky nebo křtící  souprava. Chodbu  zaplnily 
historické  fotografie maminek a  tatínků s kočárky. 
„Požádali  jsme  ostravskou  veřejnost,  aby  nám  za-
půjčila tyto snímky. Těším se, jak se budou návštěv-
níci na fotkách hledat a poznávat jednotlivá místa,“ 
usmála se ředitelka Jiřina Kábrtová. Výstava v Ost-
ravském muzeu potrvá do 3. června.   (rs)

Výstava kočárků v Ostravském muzeu.  Foto: Adolf Horsinka

Dvě literátky vydaly knihy o Ostravě  
Na  březnovém  Knižním  veletrhu  na  Černé  louce 
představily dvě autorky nové knihy, které pojedná-
vají o Ostravě. Lenka Kocierzová napsala Vítkovické 
vítkovánky. „Ani povídky, ani pohádky,“ řekla o kni-
ze její autorka a ilustrátorka. Krátké příběhy skřítka 
a jeho kamarádů jsou spojeny s jejími vzpomínkami 
na  dětství  ve  Vítkovicích.  Skřítek  prožívá  příběhy 
v ulicích, mezi zahrádkami, pod potrubím vedoucím 
do  železáren.  Lenka  Kocierzová  malým  čtenářům 
přibližuje vítkovické reálie i historii obvodu. 
Spisovatelka Eva Tvrdá navštívila během loňské-

ho roku 34 měst českého Slezska, v každém pořídi-
la  fotografie a o každém napsala krátké pojednání. 
Jedna z kapitol se týká Ostravy, jejíž nejvýznamnější 
části leží na moravské straně, co do rozlohy území je 
však více slezským městem.   (rs) Lenka Kocierzová a její nová kniha.   Foto: René Stejskal

Premiéry v NDM 
Baletní  soubor  Národního  divadla  moravskoslez-
ského nastudoval komicky laděný balet Don Quijote 
podle  románu Miguela  Cervantese.  Činohra  před-
staví  hru Řeči  léčí  o  jedné  etapě  v  životě  klinické-
ho psychologa C. G. Junga. Operní premiérou je La 
Traviata,  která  je  nejhranější  operou  světa  podle 
románu Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi. 
Více o premiérách na stránkách www.ndm.cz.  (hob)

Jeden svět plný filmů
Filmový  festival  s  názvem Jeden  svět  se uskuteční 
od 5. do 13. dubna. Nabídne osobní dramata spojená 
s rodičovstvím, domácím násilím nebo problemati-
kou gender, ale i ta světová o neonacismu v Řecku, 
válce a vyhnanství v Kongu nebo krizi ve Venezuele. 
Na programu bude mít téměř 50 podvečerních pro-
jekcí, promítat se bude v Cineportu, Minikině, Klu-
bu Atlantik a Centru Pant.   (av)
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Statutární město Ostrava 
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2135/ZM1418/33  
ze dne 7. 3. 2018 

● výběrové řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní  
a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních 
školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro 
školní rok 2018/2019.
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na školní rok 2018/2019 včetně žádosti do výběrového ří-
zení jsou k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy 
(www.ostrava.cz v sekci „Důležité odkazy“, „Dotace“, oblast „Školství“). 
Žadatelé se do výběrového řízení přihlašují podáním žádosti na přede-
psaném elektronickém formuláři prostřednictvím aplikace EvAgend. 
Bližší informace k  programu podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu 
města Ostravy.

Bližší informace k tomuto programu podají kontaktní za-
městnanci odboru školství Magistrátu města Ostravy: 
Ing. Marta Chylová 599 443 203 mchylova@ostrava.cz
Ing. Roman Waluszczyk 599 443 195 rwaluszczyk@ostrava.cz
Ing. Marta Szücsová 599 442 432 mszucsovaostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 9. 4. do 22. 4. 2018.
Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava 
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2127/ZM1418/33 
ze dne 7.  3. 2018

● výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků 
z výnosu daní z hazardních her na podporu aktivit v oblasti 
sociální péče, kód SVZ/SP. 

Program na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazard-
ních her včetně témat uvedených v Podmínkách pro oblast sociální péče 
a žádost do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách 
statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ a na strán-
kách odboru sociálních věcí a zdravotnictví). Bližší informace k výbě-
rovému řízení podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy. 

Informace pro nestátní neziskové organizace:
Mgr. Štěpán Vozárik 599 443 860  svozarik@ostrava.cz

Informace pro příspěvkové organizace zřizované SMO:
Ing. Daniela Rojková 599 443 812 drojkova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 9. 4. do 22. 4. 2018.

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Čtyři Thálie pro Ostravu
Po pětadvacáté byly v Praze udělovány 
prestižní divadelní Ceny Thálie. Čtyři 
z nich putují do Ostravy, všechny zís-
kali  umělci  Národního  divadla  mo-
ravskoslezského.  Nominaci  na  Cenu 
Thálie 2017 proměnily operní pěvkyně 
Maida  Hundeling  a  muzikálová  zpě-
vačka Katarína Hasprová. Radostným 
překvapením  je  Thálie  pro  činoherce 
do  33  let,  kterou  získal  Ivan Dejmal, 
a cena   za celoživotní mistrovství pro 
tanečníka Richarda Böhma. 
Německá  sopranistka  Maida  Hun-

deling byla oceněna za ztvárnění role 
Desdemony  ve Verdiho  opeře Otello. 
Dle  poroty  předvedla  Hundeling  po 
pěvecké  stránce  výkon  hodný  evrop-
ské  operní  hvězdy.  „Mohu  říct,  že 
všechny mé role přišly ve správný čas. 
Stejně  tak  Desdemona.  Je  to  úžasný 
kontrast na mém, jinak dramatickém, 
repertoáru,“ říká pěvkyně.
Druhou  nominaci  za  výkon  v  Ná-

rodním  divadle  moravskoslezském 
proměnila Katarína Hasprová, a to za 

roli Paní Danversové v mysteriózním 
muzikálovém hitu Rebecca. 
Cenu prezidia Herecké asociace pro 

mladého umělce do 33 let v oboru či-
noherní tvorby získal Ivan Dejmal.
Cena Thálie za celoživotní mistrov-

ství  v  kategorii  tanec  byla  udělena 
Richardu  Böhmovi.  Richard  Böhm 
nastoupil  jako  teprve  osmnáctiletý 
absolvent brněnské taneční konzerva-
toře do olomouckého divadla. Po osmi 
sezonách přešel do baletního souboru 
tehdejšího Státního divadla v Ostravě. 
Vynikal především v rolích, ve kterých 
mohl  působivě  propojit  špičkovou 
techniku s dramatickým výrazem, ta-
kový  byl  například  jeho  Prométheus, 
Peer Gynt nebo François Villon. 
V  činohře  mezi  herečkami  kralo-

vala  Tereza  Dočkalová  za  roli  ve  hře 
Domeček pro panenky v pražském Di-
vadle  pod  Palmovkou.  Její  kariéra  je 
úzce spjata s Komorní scénou Aréna, 
kde již v minulosti získala Cenu Thálie 
pro mladého umělce do 33 let.   (hob)

Katarína Hasprová a Roman Harok v muzikálovém hitu Rebecca.  Zdroj: NDM

Cenu kritiky získala i hra Tomáš Vůjtka Smíření  

Aréna je opět Divadlem roku 

Divadelníci z Komorní scény Aréna si 
připsali další skvělý úspěch. Potřetí za 
sebou a počtvrté v historii se stali Di-
vadlem roku. 
„Byla  jsem  velice  překvapena.  Ne-

čekali  jsme,  že  se  staneme  potřetí  za 
sebou Divadlem  roku. Všichni máme 
opravdu obrovskou radost. Jsem na 
naše divadlo velice pyšná a hrdá. Oce-
nění patří  celému  týmu našeho diva-
dla. Věřím, že cena všem vlije sílu do 
žil,  aby  v  takovém nasazení  pokračo-
vali dál,“ byla potěšena ředitelka diva-
dla Renáta Huserová. 

Prvenství získala i hra Tomáše Vůjt-
ka Smíření v kategorii Poprvé uvede-
ná česká hra. „Považuji to za náš další 
velký úspěch. Smíření je pohledem na 
bolavá  místa  naší  historie.  Téma  je 
kontroverzní,  diváci  však  mají  o  hru 
zájem  a  představení  je  pořád  vypro-
dané,“  dodala Renáta Huserová. Hru 
režíroval  umělecký  šéf  divadla  Ivan 
Krejčí. 
Komorní  scéna Aréna  získala  již  11 

cen Divadelní  kritiky  (dříve Ceny Al-
fréda  Radoka)  a  je  nejúspěšnějším 
moravským divadlem.   (rs)

Michal Čapka, Marek Cisovský a Josef Kaluža ve hře Smíření.  Foto: KS Aréna
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z archivu města
Město  bez  parku  si  dnes  umíme  jen 
stěží představit. Vytváří protiváhu za-
stavěnému  prostředí  i  veřejným  pro-
stranstvím  se  zpevněnými  povrchy 
a kompenzuje nedostatek volné kraji-
ny ve městech. 
Parky  přístupné  široké  veřejnosti 

začala města zakládat během 19.  sto-
letí. Ruku v ruce s rostoucí industria-
lizací  prudce  stoupal  rovněž  počet 
obyvatelstva,  které  hledalo  osvěžení 
a odpočinek v zeleni. Nové parky vzni-
kaly  v  místech  zbořených  městských 
hradeb,  zrušených  hřbitovů  či  na  ji-
ných  volných  plochách.  Jejich  sou-
částí bývaly koncertní pavilóny, odpo-
činkové altánky nebo místa pro sport, 
nechyběly  fontány,  případně  souvislé 
vodní plochy (jezírka, rybníky). 

Zrození Komenského sadů
Ve výsadbě veřejné zeleně v souvislosti 
s plánovanou výstavbou Moravská Os-
trava za jinými městy na Moravě a ve 
Slezsku poněkud zaostávala. Na konci 
19.  století  se  veřejná  zeleň  koncen-
trovala do tří menších míst – Schille-
rova parku v prostoru dnešní radnice 
městského  obvodu  Moravská  Ostra-
va a Přívoz a přilehlého prostranství, 
parku císaře Josefa (dnes Husův sad) 
a tzv. Staré střelnice na pravém břehu 
řeky Ostravice.
Zárodky  dnešních  Komenského 

sadů  se  začaly  vytvářet  na  přelomu 
století  v  bezprostředním  okolí  areálu 
Nové  střelnice,  který  vyrostl  v  letech 
1891 až 1892 u řeky Ostravice na mís-
tě tehdy zvaném Cingl (dnes zde stojí 
Nová  radnice).  Okolní  louky  se  staly 
nedělním dostaveníčkem ostravských 
rodin,  které  se mohly  zastavit  ve  vý-
letní  restauraci  na  malé  občerstvení 
nebo  si  poslechnout  koncert  někte-

ré  z  ostravských  hornických  kapel.  
V  roce  1907  rozhodla  městská  rada 
o rozšíření dosavadního sadu směrem 
na  sever  na  území  vymezeném  z  vý-
chodu tokem řeky Ostravice a ze zápa-
du nově projektovanou třídou sahající 
až  k  hranici  s  katastrem  Muglinova 
(dnes  Sokolská  třída)  označovaném 
podle někdejšího majitele jako Poppo-
va louka. 
Zbudováním městského  sadu  chtě-

la  obec  připomenout  šedesáté  výro-
čí  panování  císaře  Františka  Josefa 
I.,  jehož  jméno  park  nesl  až  do  roku 
1919. První známý projekt úpravy této 
plochy  představil  architekt  Camillo 
Sitte již o deset  let dříve jako součást 
návrhu  regulačního  plánu  Morav-
ské  Ostravy.  Velkorysý  urbanisticko-
-architektonický  návrh  zaměstnance 
městského  stavebního  úřadu  Ignaze 

Faigla z roku 1907 řešil území Poppo-
vy louky kombinací zástavby obytnými 
domy vilového typu, rekreačních areá-
lů a zelených ploch. Na rozhraní mezi 
park a řeku umístil trojici odpočívadel 
s pergolami. Návrh počítal  také  s vy-
hlídkovou terasou v ohbí řeky, z níž se 
dal  přehlédnout  celý  tok  směrem  na 
jih s panorama Beskyd v dálce. 

Atrakce ustoupily střízlivosti
Park měl sloužit aktivnímu odpočinku 
obyvatel  města.  Již  koncept  Camilla 
Sitteho  umístil  do  areálu  sportoviště 
(cyklistickou  dráhu,  kluziště),  dětské 
hřiště i rybník pro vodní sporty včetně 
ostrůvku s vyhlídkovou věží a vodopá-
dem  a  lázeňský  pavilón  s  orchestřiš-
těm.  Z  ekonomického  hlediska  stříz-
livější  Faiglův  projekt  se  stadionem 
ani  rybníkem  nepočítal,  ale  plochy 

využitelné  pro  sport  a  zábavu nechy-
běly  ani  zde.  K  uskutečnění  tohoto 
velkorysého  plánu  nedošlo.  Parkové 
úpravy  se  podle  návrhu  renomované 
opavské zahradnické firmy bratří Ska-
siků dočkala pouze část území. Nákla-
dy na rozšíření, resp. založení, nového 
sadu se vyšplhaly zhruba na 250 tisíc 
korun. 
Plocha sadů ve vnitřní části Morav-

ské  Ostravy  ve  20.  letech  20.  století 
svou výměrou rozhodně neodpovídala 
počtu lidí žijících ve městě. Na jedno-
ho obyvatele připadalo pouze 1,35 m2, 
a  to  se nepočítalo  s obyvateli Slezské 
Ostravy, kteří Komenského sady rov-
něž rádi navštěvovali. 
V souvislosti  s prováděním pozem-

kové reformy se městu podařilo získat 
ze záboru Wilczkova velkostatku znač-
nou  plochu  pozemků,  které  využilo 
k podstatnému rozšíření parku, který 
dosud  končil  přibližně  za  Čapkovou 
sokolovnou. 

Oprava trvala desetiletí
Rekonstrukce Komenského sadu pro-
bíhala podle návrhu inženýra Jarosla-
va Moučky od roku 1928 téměř po celá 
30.  léta.  Vznikl  nový  monumentální 
vstup z dnešní ulice Vítězné, za nímž 
byla  po  obou  stranách  založena  dvě 
velká rozária.
Původní  návrh  předpokládal  také 

vybudování palmového skleníku s ka-
várnou,  k  čemuž  však  nedošlo  (v  le-
tech 1945–1946 zde vyrostl památník 
Rudé  armády).  Počítal  rovněž  s  teni-
sovými  kurty,  třemi  dětskými  hřišti, 
pavilóny, vyhlídkovou terasou, jízdár-
nou aj. Z původních 7 hektarů se sad 
zvětšil  až na  32 hektarů  a  stal  se  tak 
jedním  z  největších  městských  sadů 
v  celé  republice.  Celkově  si  rozšíření 
Komenského sadu vyžádalo přes 4 mi-
liony korun.   Šárka Glombíčková

Pohled z rozestavěné Nové radnice, 30. léta 20. století.

Jubilejní park císaře Františka Josefa, asi 1910. Nově založená část sadu s hudebním pavilónkem.

Městské sady byly vybudovány jako připomínka šedesátého výročí panování císaře Františka Josefa I. 

Od starého Procházky ke Komenskému
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Začala kampaň  
„I na tobě záleží“ 
Město chce v co nejširší míře zapojit 
obyvatele Ostravy  do  péče  o  život-
ní  prostředí  a  upozornit  na  osobní 
zodpovědnost každého z nás za jeho 
stav. Proto přichází s kampaní I na 
tobě  záleží, která  se  zabývá  tématy 
vody a cyklodopravy. 
„U vody cílíme na preferenci pití 

kohoutkové vody. V Ostravě ji máme 
velmi  kvalitní  a  zároveň  chutnou. 
Její  výhodou  je  její  stálá  čerstvost. 
U balené vody uplyne dlouhá doba 
mezi  stočením  a  spotřebou.  Týdny 
i  měsíce,“  zdůraznila  náměstkyně 
primátora pro životní prostředí Ka-
teřina  Šebestová.  Při  nevhodném 
skladování balené vody hrozí, že se 
v  ní  začnou  množit  bakterie.  Vel-
kou zátěží pro životní prostředí jsou 
plastové  obaly.  Spousta  energie  je 
vynaložena na výrobu lahví, pak na 
jejich přepravu a hlavně na likvida-
ci.  „Balená  voda  je  tak  nesmyslný 
a  neekologický přepych,“ poukáza-
la náměstkyně Šebestová. 
  Tématem  je  i  rozvoj  cyklistické 

dopravy. V Ostravě je 250 kilomet-
rů cyklostezek. „Jsme si vědomi, že 
kromě průmyslu a  topení v kotlích 
se na znečištění ovzduší podílí vel-
kou měrou doprava. Přispějte proto 
ke zdravému prostředí tím, že ales-
poň někdy necháte auto doma,“ vy-
zvala  náměstkyně. Ostrava  je  letos 
navíc  místním koordinátorem celo-
státní soutěže Do práce na kole.   (r)

Součástí akce jsou hry, ukázky třídění, poznávání dřevin i projížďky na loďkách

Den Země nabídne pestrý program 
V Ostravě se letos již po osmadvacáté 
koncem  dubna  uskuteční  akce  u  pří-
ležitosti  celosvětové  kampaně  Den 
Země,  která  se  zaměřuje  na  otázky 
ochrany životního prostředí. 
První z akcí se koná 20. dubna v Ko-

menského  sadech.  Na  den  věnovaný 
zážitkům  s  poznáváním  světa  kolem 
nás  s  environmentálním  programem 
zve  Středisko  volného  času  z Morav-
ské Ostravy.  Součástí  bude  vyhlášení 
výtvarné  a  literární  soutěže  „Když  se 
živly roztančí“ a aktivity zaměřené na 
přírodu kontinentů, biofyziku v expe-
rimentech nebo programování robota 
Karla.  Tematicky  zaměřené  jsou pre-
zentace Chemik detektivem, Vitamíny 
dnes a včera, Tady a tam, Život kolem 
nás,  Třídění  odpadů  s  OZO  Ostrava, 
sázení rostlin Hravé bylinky, poznává-
ní dřevin a zvířat s Lesy ČR nebo obje-
vování přírody s badatelskými přístro-
ji. Návštěvníky  akce  čeká  také  stezka 
„Po  stopách  přírody“  k  loděnici  pod 
hradem,  jejíž  součástí  je  také  ukázka 
slalomu,  projížďky  na  lodích  a  sou-
těžích  ve  vodáckých  dovednostech. 
Aktivně odpočinout  si  zájemci budou 
moci třeba při koloběžkojízdě. 
V  úterý  24.  dubna  se  Den  Země 

koná  v  přírodě  –  ve  Výukovém  cen-
tru  Bělský  les.  SVČ  Ostrava-Zábřeh 
připravuje  s  Ostravskými  městskými 
lesy  a  zelení,  SPŠ  chemickou  akade-
mika Heyrovského  a dalšími  školami 
a organizacemi soutěže, ekodílny, tvo-

řivé workshopy a vyhodnocení výtvar-
ných  a  literárních  soutěží  Světa  díl. 
Návštěvníci akce se zábavnou formou 
seznámí  se  základními  ekologickými 
principy  a  pomocí  netradičních  vý-
tvarných technik, her, výukových pro-
gramů  si  prohloubí  smyslové  a  pod-
prahové vnímání přírodních prvků. 
Den Země se koná 26. dubna v Po-

rubě na Hlavní třídě. Organizátor SVČ 
Korunka  z  Mariánských  Hor  připra-
vuje  akce  s  motem  Život  v  pohybu. 
Protože  vše  v  přírodě  je  v  pohybu, 
voda,  planety,  rostliny  i  živočichové, 
jsou připraveny soutěže s odpovědí na 
otázky Co je to pohyb?, Jak se hýbou 

zvířata,  rostliny,  člověk?  nebo  Jaký 
je význam pohybu pro člověka a  jeho 
zdraví?  Chcete  vidět  tančící  rozin-
ky,  rejdící  rybky,  cestující  vodu,  po-
hyb pod mikroskopem nebo si  zkusit 
ovládnout pohyby Země pomocí gest, 
nechat se zmást optickými klamy? Tak 
přijďte.  Bude  se  vyrábět  i  ptačí  bud-
ka  a  krmítka,  k  vidění  budou ukázky 
sokolnictví,  myslivectví,  psích  sportů 
a meteorologie.  Všechny  pobaví  „od-
padový kabaret“ s pásmem zábavných 
vystoupení. Na přípravě se podílí  Vy-
soká  škola  báňská  –  Technická  uni-
verzita Ostrava,  společnost OZO Ost-
rava a další organizace a školy.   (mg)

Den Země znamená pro děti zábavu i poučení.  Ilustrační foto: Jiří Zerzoň

Zaregistrujte se  
Do práce na kole 
Do  práce  na  kole  je  květnovou  celo-
státní  soutěží  na  podporu  cyklistiky 
jako  běžného  způsobu  dopravy  do 
zaměstnání.  „Soutěž motivuje  co nej-
více lidí, aby jako dopravní prostředek 
používali  jízdní  kolo  nebo  jakoukoli 
bezmotorovou  formu  dopravy  včetně 
běhu a  chůze, aby zlepšili nejen svou 
kondici, náladu a možná i vztahy s ko-
legy, ale i přispěli k čistšímu ovzduší,“ 
připomenula  náměstkyně  primátora 
Kateřina Šebestová. 
Jedná  se  o  týmovou  soutěž  pro 

všechny, kteří sestaví tým o minimál-
ně  dvou  a  maximálně  pěti  členech, 
a  pravidelně  dojíždějí  během  května 
do  práce  na  kole.  Letos  se  již  potře-
tí  mohou  do  soutěže  zapojit  i  běžci, 
chodci, bruslaři, skateboardisté, long-
boardisté,  vozíčkáři…  Účastníci  se 
mohou zapojit do několika soutěžních 
kategorií zaměřených na pravidelnost, 
délku  jízdy,  kreativitu  aj.  Soutěží  se 
i o titul Cyklozaměstavatel roku. 
Registrace účastníků probíhá až do 

30. dubna na internetových stránkách 
www.dopracenakole.cz.   (mg)

Máme nejkvalitnější pitnou vodu v republice a jednu z nejlepších na světě 

Ostrava se připojila ke Světovému dni vody
Světový den vody se koná každoročně 
22.  března  k  připomenutí  významu 
vody a potřeby udržitelného nakládání 
s vodními zdroji. Ostrava přitom může 
jít příkladem ostatním městům. 
Poslední  nezávislé  testy  kohoutko-

vé vody v České republice totiž znovu 
potvrdily, že voda na Ostravsku splňu-
je  veškeré  zákonné  limity  pro  pitnou 
vodu a v případě dusičnanů a dusitanů 
pak i limity pro tzv. kojeneckou vodu. 
Voda v Ostravě se řadí mezi nejkvalit-

nější nejen v Česku, ale také ve světě. 
Na kvalitě vody a na hospodaření s ní 
staví  město  Ostrava  v  soutěži  o  titul 
Evropské  zelené město pro  rok 2020 
a v přihlášce  ji popsalo  jako  jednu ze 
svých silných stránek. 
„Statutární město Ostrava připravu-

je rekonstrukci stávající úpravny vody 
v Nové Vsi. V  letošním roce bude vy-
psáno výběrové  řízení na projektanta 
stavby. Předpokládáme, že projekt by 
mohl být dokončen v roce 2020 a re-
alizace  stavby  v  roce  2023.  V  rámci 
rekonstrukce bude instalována dosud 
v Ostravě nepoužitá technologie úpra-
vy surové vody, tzv. GAU technologie. 
Zjednodušeně  řečeno,  k  filtraci  vody 
bude  docházet  přes  granulované  ak-
tivní uhlí a takto upravená voda bude 
mít lepší vlastnosti. Celkové investiční 
náklady na rekonstrukci úpravny jsou 
odhadovány na přibližně 500 milionů 
korun,“  řekla  náměstkyně  primátora 
Kateřina Šebestová.
Město  rovněž  obohacuje  veřejný 

prostor  o  vodní  prvky.  Příkladem 
může  být  revitalizace  Pustkoveckého 

údolí. Ta přinese novou trasu koryta, 
údolí  obohatí  vodní  hřiště  o  rozmě-
rech 17 x 7 metrů, břehy budou osaze-
ny porosty, v údolí porostou mokřadní 
trvalky a nový mobiliář poslouží k od-
počinku, pozorování vody a přírody. 
K dalším zeleným projektům, které 

současně  řeší  i  vodní  problematiku, 
patří  úprava  nábřeží  řeky  Ostravice 
anebo  revitalizace  lesoparku Benátky 
a  Hulváckého  kopce.  Město  Ostrava 
v současnosti připravuje také investič-
ní záměr na využití řek Ostravice, Odry 
a  Opavy  pro  sportovní  nemotorovou 
plavbu,  který  by  měl  být  zpracován 
letos v červnu. Město dále podporuje 
ekologický projekt společnosti Ostrav-
ské vodárny a kanalizace Hledej pra-
men vody, který se letos koná již pose-
dmnácté a je určen dětem 4. a 5. tříd 
ostravských  základních  škol.  „Děti 
plní úkoly, u kterých se dozvědí, proč 
je voda tak cenná a je třeba si jí vážit. 
Projekt vyvrcholí velkým finále na Den 
dětí  1.  června  na  Slezskoostravském 
hradě,“  popsala  soutěž  náměstkyně 
Kateřina Šebestová.   (av)

Interiér vodárny v Ostravě-Nové Vsi. 
 Foto: Lukáš Kaboň
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Oštěpařská šampionka Barbora Špotáková fandila mladým sportovcům

Kontinentální pohár: soutěže školáků 
sport a mládež
V  ostravské  atletické  hale  začala  ve 
středu 22. března roadshow ke Konti-
nentálnímu poháru. Původně se atle-
tické soutěže v rámci projektu Ostrava 
fandí  kontinentům  měly  uskutečnit 
na jednotlivých školách, ale vzhledem 
k velkému zájmu byli mladí sportovci 
pozváni do atletické haly, aby si zazá-
vodili  v prostředí,  kde  se konají  atle-
tické mítinky s účastí světových hvězd. 
Program začal závody žáků základních 
škol v běhu na 60 metrů a v hodu me-
dicimbalem, poté se do zápolení pusti-
ly i střední školy. 
„Jsem rád, že se do našeho projektu 

zapojilo na osm tisíc žáků. Je to skvě-
lé  číslo.  Smyslem  projektu  je,  aby  se 
co  nejvíce  dětí  účastnilo  pravidelné 
pohybové  aktivity,“  připomenul  ná-
městek primátora pro školství a sport 
Vladimír Cigánek.  
Slavnostní  ráz  roadshow  dodala 

účast  dvojnásobné olympijské  vítězky 
a  světové  rekordmanky  v  hodu  oště-
pem Barbory Špotákové, která  je pat-
ronkou projektu. „Se sportem jsem za-
čínala v páté třídě. Kdo chce u sportu 
zůstat, důležité je vydržet. Velmi těžký 
a  složitý  je přechod  z dorosteneckých 
a  juniorských  kategorií mezi  dospělé, 
nějakou  dobu  trvá,  než  se  závodník 
dostane  na  výkonnost  dospělých,“ 

řekla  při  zahájení  soutěží  Barbora 
Špotáková.   Dalšími patrony projektu 
Ostrava  fandí  kontinentům  jsou  ha-
lový mistr  světa  v  běhu  na  400 met-
rů  Pavel  Maslák,  stříbrný  medailista 
z  mistrovství  Evropy  ve  skoku  o  tyči 
Jan  Kudlička  a  juniorská  mistryně 
světa  ve  výšce Michaela  Hrubá.  Uni-
kátní koncept dlouhodobé soutěže pro 
základní a  střední  školy  regionu pod-
poří v  rolích ambasadorů čtyři bývalé 

hvězdy světové atletiky. Ambasadorem 
Evropy  se  stal  bývalý  světový  rekord-
man v běhu na 110 m překážek Colin 
Jackson, americké atlety bude povzbu-
zovat autor nejdelšího dálkařského vý-
konu historie Mike Powell.  Zbylé dva 
kontinenty  si  „rozdělily“  bývalé mist-
ryně světa v běhu na 400 m překážek: 
výběr Austrálie a Oceánie povede Jana 
Pittmanová a ambasadorkou Afriky je 
Nezha Bidouaneová.   (rs)

Nejúspěšnější soutěžící na snímku s Barborou Špotákovou a náměstkem primá-
tora Vladimírem Cigánkem (zcela vlevo).  Foto: Adolf Horsinka

Statutární město Ostrava
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města 
č. 2134/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 

● výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z ha-
zardních her pro období 2018 – 2019 v oblasti Tělovýchovy  
a sportu (kód ŠaS/S).
Podmínky dotačního programu na poskytování peněžních prostřed-
ků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních 
her pro období 2018 – 2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu a žádosti do 
výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách statutárního 
města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ a na stránkách odboru 
školství a sportu). 

Bližší informace k Podmínkám dotačního programu podá 
kontaktní zaměstnanec Magistrátu města Ostravy:
Lucie Potschová 725 929 056, 599 442 287 lpotschova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 9. 4. do 20. 4. 2018. 
Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Blíží se 15. ročník tenisového turnaje Prosperita Open
Patnáctý ročník mužského tenisového 
turnaje Prosperita Open, který je sou-
částí okruhu ATP Challenger Tour, se 
v  Ostravě  na  kurtech  v  Komenského 
sadech uskuteční ve dnech 28. dubna 
až 6. května. Dotace pro hráče činí v le-
tošním roce 75 tisíc amerických dolarů. 

Na turnaji by se měli představit hráči, 
kteří  reprezentují  Českou  republiku 
v Davisově poháru, tradičně si zahrají 
tenisté ze Slovenska a další hráči, kteří 
na  žebříčku  ATP  figurují  na  přelomu 
první a druhé stovky. Turnaje se v mi-
nulosti  zúčastnily  takové  hvězdy  jako 

Janko  Tipsarevič,  Marcos  Baghdatis, 
dvojnásobný  olympijský  vítěz Nicolas 
Massu,  olympijský  medailista  a  vítěz 
Davis Cupu Mario Ančič. V galerii ví-
tězů najdeme přední české hráče Boh-
dana Ulihracha,    Jana Hájka,  Lukáše 
Rosola a Jiřího Veselého.   (rs) 

Běžci vyrazí do nočních ulic 
Noční  běh  ze  série  NN Night  run  se 
uskuteční v sobotu 14. dubna v Ostra-
vě. Jedná se o první letošní akci tohoto 
seriálu. Účastníci vyběhnou z Masary-
kova náměstí na tratě o délce pět a 10 
kilometrů ve 20 a 21 hodin. Pořadate-
lé pamatují i na děti, pro ně připravili 
závody Kids cupu, svůj závod BlogRun 
mají i blogeři. 
Na  tratě  mohou  vyrazit  i  rodiny, 

čeká  je  nezávodní  Family  run.  Dů-
chodci  nad 65 neplatí  startovné,  stu-
denti mají poloviční slevu a věrní zá-
vodníci  seriálu  těchto  nočních  běhů 
uvítají,  že  čtvrtý  start  mají  zdarma. 
Registrace  na  stránkách  www.night-
-run.cz končí 11. dubna v pravé pole-
dne. Na některé závody se dá registro-
vat přímo na místě. 
Akce  má  charitativní  rozměr,  část 

startovného jde totiž na boj proti rako-

vině. Běh je pro účastníky předevšěím 
zážitkovou  záležitostí.  Proběhnou  se 
potemnělým  městem  s  rozsvícenou 
čelovkou. 
„Zatímco  na  jiných  městských  bě-

zích čelo závodů obsazují elitní závod-
níci, závody seriálu Night run přinášejí 
radost z hezkého umístění i ostatním. 
Na  startu  se  scházejí  stovky  hobby 
běžců, kteří si jdou závod hlavně užít,“ 
uvedl ředitel běžeckého seriálu Tomáš 
Pavel. Mnoho rekreačních běžců zau-
jme  pohledná medaile,  kterou  dostá-
vají všichni zúčastnění,  takže si často 
jako  svůj  první  závod  vyberou  právě 
NN Night run.
A rozhodně nejde jen o běh. I letos 

čeká účastníky závodů i ostatní bohatý 
doprovodný program – společná roz-
cvička,  soutěže,  fotokoutek nebo ma-
lování na obličej.   (rs)

Veslařský klub  
zve na triatlon
Veslařský klub Perun slaví v letošním 
roce 125 let od svého založení. K výro-
čí uspořádá v sobotu 28. dubna v lodě-
nicích u řeky Odry v ulici Na náhonu 
Veslařský triatlon.  Účastníci si zasou-
těží  na  veslařském  trenažéru,  v  jízdě 
na kole a běhu.  Pořadatelé odstupňo-
vali náročnost podle věku a vypsali ka-
tegorie 10 – 11 let, 12 – 14 let, 15 – 18 
let, 19 – 39 let a 40 let a více.  
Kdo  se  chce  triatlonu  zúčastnit, 

může  se  zaregistrovat  na  stránkách 
vkperun.cz a uhradí startovné 100 Kč. 
Při  registraci na místě stojí  startovné 
150 Kč. V den závodu se koná registra-
ce a prezentace závodníků od 8.30 do 
9.30, v 9.45 následuje  rozprava a zá-
vod začne v 10 hodin. Nejlepší závod-
níci budou vyhlášení v 13 hodin a poté 
se všichni sejdou u táboráku.   (rs)

Přijďte povzbudit 
ostravské plavce 
Závody  Velké  ceny  Ostravy  v  plavá-
ní  se  letos  konají  již  popětadvacá-
té.  Uskuteční  se  ve  dnech  ve  dnech 
28. a 29. dubna v krytém bazénu Sa-
reza v Porubě. 
Plavci budou bojovat v rámci České-

ho poháru, závody jsou zároveň kvali-
fikací pro Mistrovství Evropy v plavá-
ní  dospělých  a  juniorů  a  Olympijské 
hry mládeže, které se v říjnu uskuteční 
v  Argentině.  Pořadatelé  proto  oče-
kávají  silnou  zahraniční  konkurenci 
a  překonání  rekordů  Velké  ceny  Os-
travy.  O  úspěch  se  pokusí  i  domácí 
plavci, kteří v minulých  letech atako-
vali nejvyšší příčky. 
Závody  Velkcé  ceny  začínají  v  oba 

dny v 9 hodin, v sobotu jsou finále na 
pořadu od 16.30, v neděli od 15.30 ho-
din.   (rs)



OSTRAVSKÁ RADNICE  DUBEN 201816

Váleční letci  
a jejich osudy
Osudy  českých  letců,  kteří  v  roce 
1939  opustili  protektorát  Čechy 
a   Morava a zapojili se do Britské-
ho královského letectva (RAF), při-
bližuje  výstava  v  kině  Luna,  která 
začne  29.  dubna  v  14  hodin.  Letci 
bojovali  za  svobodu  nejen  v  brit-
ském,  ale  na  začátku  i  v  polském 
a  francouzském  letectvu. Expozice 
popisuje úspěchy čs. perutí v RAF, 
návrat do osvobozené vlasti, vítání 
hrdinů,  ale  i  opětovný  odchod  do 
exilu nebo perzekuce.   Návštěvníci 
se  dozvědí  o  jednonohém  palub-
ním  střelci,  který  přežil  šest  dnů 
na  záchranném  člunu,  o  boxerovi 
známém z filmu Pěsti ve tmě nebo 
vrchním  veliteli  našich  letců  od-
souzeném  nezákonně  do  vězení. 
Zmíněni  budou  i  letci,  rodáci  ze 
Zábřehu – František Novák a bratři 
Oldřich a Václav Šišákovi. Výstava 
potrvá do 18. května. 
Po  vernisáži  29.  dubna  si  hosté 

prohlédnou  vybavení  letců  RAF 
a vyslechnou  přednášky.   (rs) 

Garden Food Festival míří po roce opět do industriální Dolní oblasti Vítkovice 

Festival jídla a chutí bude v Ostravě
Do Dolní oblasti Vítkovice se po roce 
vrací  gastronomická  show  Garden 
Food Festival. Uskuteční se o víkendu 
5.  a 6.  května. Návštěvníci  se mohou 
těšit  na  lahůdky  nejlepších  místních 
restaurací  v  podobě  degustačních 
menu  a  zároveň  ochutnají  pokrmy 
špičkových českých šéfkuchařů. Hlav-
ní  hvězdou  Garden  Food  Festivalu 
je  Radek  Kašpárek,  jehož  restaurace 
získala  již  druhým  rokem  prestižní 
michelinskou  hvězdu.  Menu  Zdeňka 
Pohlreicha připraví  jeho pražský  tým 
v kamionu, který tvořil zázemí závodů 
formule 1.  
Své umění předvedou rovněž kucha-

ři z nového ostravského gastro projek-
tu – Food Ateliéru v Dolních Vítkovi-
cích.  
Kdo  na  festival  přijde, může  kromě 

klasických  pokrmů  ochutnat  exotická 
jídla,  různě  připravený  hmyz,  lanýže, 
ústřice, foie gras, farmářské a regionál-

ní produkty a piva z minipivovarů. Bo-
hatý program je připraven na oba festi-

valové dny včetně porcování obřích ryb 
a vaření Markéty Hrubešové.   (rs)

Historické trolejbusy 
pojedou k Dolu Michal
Historické  trolejbusy  Dopravního 
podniku  svezou  Ostravany  v  sobotu 
21. dubna u příležitosti Dne památek 
a sídel. Trasa povede od hlavního ná-
draží k Dolu Michal.   (rs)

Středoškoláci obchodovali na veletrhu fiktivních firem
Dobré tradice se mají dodržovat. A tak 
již podesáté Obchodní akademie v Os-
travě  –  Mariánských  Horách  zorga-
nizovala  veletrh  fiktivních  firem  se 
zahraniční  účastí.  Konal  se  tradičně 
na  výstavišti  Černá  louka.  Ve  čtvrtek 
22. března 2018 si soutěžící připravili 
své stánky a po slavnostním zahájení 
začalo obchodování.
Žáci středních škol soutěžili v 12 ka-

tegoriích.  Obchodní  akademie  z  Ost-
ravy – Mariánských Hor měla nejlep-
ší  prezentaci  firmy  nazvané  Buzzess 
a také nejzajímavější slogan u fiktivní 
firmy Koláčky naší Anežky.  
Vyučující  se  zúčastnili  semináře na 

téma  Rozvíjení  podnikavosti  nada-
ných žáků na středních školách a vý-
voj podnikání po roce 1989 v ČR.  (r)

Prezentace firmy Koláčky naší Anežky středoškoláků mariánskohorské obchod-
ní akademie.  Foto: archiv školy

Michelinský kuchař Radek Kašpárek v akci.  Foto: GFF

Průběh těžby kalů v lagunách je stále monitorován
V  rámci  odstraňování  staré  ekologic-
ké  zátěže  v  lokalitě  Laguny  Ostramo 
začala  letos  v  lednu  těžba  tzv. nadbi-
lančních  kalů.  Sanační  práce  provádí 
společnost AVE CZ  odpadové  hospo-
dářství  s.r.o.,  objednatelem    je  státní 
podnik DIAMO. Technologicky  se  dá 
postup prací jednoduše popsat jako 
vytěžení  pastovitých  kalů  z  lagun  do 
zemních  jímek,  ve  kterých  se  přidá-
ním  vápna  změní  jejich  konzistence 
na  sypký  materiál.  Ten  je  přepraven 
v  uzavřených  železničních  vagónech 
k ekologické  likvidaci do  tlakové ply-
nárny  Vřesová.  Podle  smlouvy  mají 
být kaly odtěženy a vymístěny do pro-
since tohoto roku.
V  průběhu  prací  dochází  občas  vli-

vem  zhoršených  meteorologických 
podmínek ke špatnému rozptylu oxidu 

siřičitého  (SO2),  sulfanu  (H2S)  a  při 
vápnění  také  suspendovaných  částic 
prachu  (PM10),  nejčastěji  směrem 
k Přívozu, Mariánským Horám a k síd-
lišti Fifejdy. Problém představuje hlav-
ně  nárazovost  a  nepravidelnost  vý-
skytu  zvýšených  hodnot  emitovaných 
látek, které nelze dopředu kvůli počasí 
předpovědět.  Ke  sledování  vlivu  sa-
načních prací na kvalitu ovzduší slouží 
dvoukomorový  systém  měření,  který 
provozuje  na  lokalitě  a  v  přilehlých 
městských  částech  Zdravotní  ústav 
Ostrava.  Při  překročení  limitů  musí 
být práce na zavápňování a těžbě kalů 
ihned  přerušeny.  Podrobnější  infor-
mace a aktuální přehled o koncentraci 
SO2 v ovzduší  lze nalézt na webových 
stránkách  Českého  hydrometeorolo-
gického ústavu nebo na ave.cz. 

Situaci sleduje i Krajská hygienická 
stanice,  která  provedla  aktuální  hod-
nocení zdravotních rizik ve vztahu ke 
konkrétní  škodlivině – oxidu siřičité-
mu.  Výsledky  jsou  veřejně  přístupné 
na webových  stránkách: http://www.
khsova.cz/docs/01_aktuality/files/
zdravotni_rizika_sanace_lagun.pdf.
Rovněž zhotovitel AVE CZ odpado-

vé  hospodářství  s.r.o.  zřídil  pro  do-
tazy  občanů  infolinku  na  mobilním 
telefonu 724 368 409, provozní doba: 
pondělí  až  pátek  od  15  do  17  hodin. 
Informace  jsou  zveřejňovány  také  na 
webové  stránce:  http://www.ave.cz/
cs/media/napravna-opatreni.  Kromě 
toho pořádá zhotovitel dny otevřených 
dveří,  kde  je možné  se  více  dozvědět 
o prováděných pracích a prohlédnout 
si areál, kde těžba kalů probíhá.   (r)

Sto let spolu
Bude  to  zajímavé, důstojné  i poučné. 
Pod názvem Sto let spolu: 1918–2018 
uspořádá  Knihovna  města  Ostravy 

(KMO)  z  gran-
tu  města  Os-
travy  cyklus 
akcí  k  uctění 

stého  výročí  vzniku  samostatného 
Československa  a  k  připomínce  dal-
ších  historických  milníků,  které  se 
udály v letech s číslovkou 8 na konci. 
Na 26 pracovištích KMO a v ostrav-

ských exteriérech proběhne celkem 25 
besed,  sedm  projekcí  fotografií,  čty-
ři  komentované  vycházky,  pět  veřej-
ných čtení, tvůrčí dílny, výstavy knih a 
fotografií a celoroční, ale také měsíční 
soutěže.  V  plánu  jsou  rovněž  vzdělá-
vací  výlety,  retro módní  přehlídka  či 
lampionový  průvod.  To  vše  pro  děti, 
mládež,  studenty,  dospělé  i  seniory. 
Spolu  se  zástupci  knihovny  budete 
moci zasadit pamětní lípu.
Termíny  jednotlivých  akcí  nejsou 

zatím  upřesněny.  Jakmile  budou  ofi-
ciálně oznámeny, najdete je na webu, 
Facebooku,  v  Programovém  zpravo-
daji a na nástěnkách Knihovny města 
Ostravy či v regionálních médiích.  (r)


