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Z centra zmizí 
další proluka
Proluku naproti divadlu loutek 
nahradí nová budova. Zastupitelé 
schválili prodej pozemku o velikosti 
1400 metrů čtverečních, který do-
sud sloužil jako uzavřené firemní 
parkoviště. 

„Chceme oživit centrum Ostra-
vy a zaplnit proluky po bývalé zá-
stavbě. Tento pozemek nabídneme 
investorovi a bude záležet na něm 
a na architektech, jak se s tímto 
místem vypořádají. V těsném sou-
sedství vznikne multifunkční dům 
Nové lauby, takže si myslím, že mís-
to se hodí na budovu s kancelářemi 
nebo ordinacemi. Investor ale třeba 
přijde s jiným nápadem,“ řekl pri-
mátor Tomáš Macura. 

Nabídková cena parcel činí 14 mi-
lionů korun, tj. 10 tisíc korun za 
metr čtvereční.  (rs)

V Zábřehu vyroste Městečko bezpečí
Město Ostrava vybuduje u areálu Inte-
grovaného výjezdního centra Ostrava-
-Zábřeh Městečko bezpečí. V něm se 
budou převážně děti a mládež učit, jak 
předcházet úrazům, jak se chovat  při 
nehodách, požárech a v jiných krizo-
vých situacích. 

„Je to druhý velký projekt, který 
spolu s hasiči připravujeme. Po insta-
laci detektorů požáru do městských 
bytů je to nyní příprava speciální lo-
kality s řadou tematických objektů, 
která naučí veřejnost, jak se chovat 
v běžných i krizových situacích, umět 
na ně reagovat, nebýt v daný okamžik 
zaskočený a nečinný,“ řekl primátor 
Tomáš Macura.  

Areál bude tvořit 12 objektů s te-
matickou náplní – hasičský, policejní, 
záchranářský, objekt vjemů, životního 
prostředí, jedovatá zahrada, jezírko, 
lanové centrum, dopravní hřiště s že-
lezničním přejezdem a další. Smyslem 

je každého naučit předcházet nebez-
pečí a vypořádat se s krizovými situa-
cemi, jako jsou nehody, požáry a první 
pomoc, komunikovat a spolupracovat 
se záchrannými složkami. Tím se sníží 
pravděpodobnost rizika a zlepší reak-
ce na možné krizové situace. 

Kmenoví lektoři zajistí v městečku 
denní program, dalších 50 externích 

lektorů z profesionálních složek In-
tegrovaného záchranného systému 
se bude věnovat preventivním čin-
nostem. Investiční náklady dosáhnou 
zhruba 100 milionů korun. Město Os-
trava se s žádostí o spolufinancování 
projektu obrátí na Moravskoslezský 
kraj a pokusí se získat státní a evrop-
ské dotace.  (rs)

Vizualizace Městečka bezpečí. 
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Sobota 9.  června /  s lavnostní  zahájení  před Novou radnicí  v  17.30 Program na str.  8

Bikesharing slaví úspěch, po takzva-
ných sdílených kolech je v Ostravě 
velká poptávka. Zájemci si mohou od 
května půjčit růžové bicykly na pěta-
čtyřiceti místech. Službu v Ostravě 
poskytuje společnost Rekola. Denně je 
zaznamenáno v průměru asi 600 vý-
půjček, jedno kolo si tak denně půjčí 
až šest cyklistů. Výhodou je, že si kolo 
půjčí na jednom místě a vrátit jej mo-
hou jinde. Díky velkému zájmu rozší-
řil provozovatel původních 39 stano-
višť o šest dalších a v současné době 
jich je 45. Růžová kola uzamčená ve 
stojanech jsou například u Nové rad-
nice, na Masarykově náměstí, v Dol-
ní oblasti Vítkovice nebo na hlavním 
nádraží. Prvních 15 minut výpůjčky je 
zdarma. Aktuálně je v provozu 180 rů-
žových kol s košíky na řídítkách. 
Další informace na str. 6.  (hob)

Sdílená růžová kola jsou velmi oblíbená, každé z nich si na projížďku městem půjčí až šest cyklistů denně

Ostravané si letos zamilovali jízdu na kole

strana 13

Masaryka v Ostravě vítaly 
závodní sirény

Sdílení kol v Ostravě zahájila slavnostní vyjížďka z Prokešova náměstí.  Foto: René Stejskal
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ze zasedání zastupitelstva města ostravy
V úvodu 35. zasedání si zastupitelé 
vyslechli informace o činnosti orgánů 
města za dobu od minulého jednání 
zastupitelstva. Blíže si nechali vysvět-
lit informaci o zadání studie na mož-
né využití skeletu v Biskupské ulici. 
Náměstek Břetislav Riger potvrdil, že 
město komunikuje se zahraničními 
vlastníky a pro případné zvážení od-
kupu zadalo právě tuto studii. Skelet 
totiž stojí v místě, kde chybí parkovací 
místa, takže v úvahu by připadaly star-
tovací byty pro mladé rodiny, byty pro 

seniory anebo ordinace. Dále schválili 
dotace pro projekt Rour4Change za-
měřený na prevenci úrazů dětí včetně 
procvičení dopravních značek a jízdy 
na kole. Potvrdili přijetí dotací ze stát-
ního Operačního programu životní 
prostředí pro školy v Porubě, Mugli-
nově, Kunčicích a Moravské Ostravě. 

Souhlasili s uzavřením memoranda, 
díky čemuž se bude v Ostravě na pře-
lomu let 2019/2020 konat prestižní 
mistrovství světa v hokeji dvacetile-
tých. Rozhodli o dotacích České asoci-

aci amerického fotbalu na Czech Bowl 
– finále na Městském stadionu Ostra-
va, Sokolské župě Moravskoslezské na 
krajský sokolský slet a Akademii FC 
Baník Ostrava na připravované turna-
je mladých fotbalistů.  Rovněž odsou-
hlasili dotaci na dostavbu Sportovního 
areálu U Cementárny. Dále poskytli 
bezúročné půjčky na předfinancování 
pořízení kotlů v rámci tzv. kotlíkových 
dotací a souhlasili s poskytnutím úče-
lových dotací v rámci programu faj-
nOVY prostor.  (rs)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke 
svému 36. zasedání ve volebním ob-
dobí 2014–2018 sejde 20. června 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 webových 
stránkách www.ostrava.cz v sekci 
Úřad – Město a jeho orgány – Zastu-
pitelstvo města. (r)

Aplikace čistáOVA umožní lidem nahlásit nepořádek 
Ostrava spustila v polovině května 
aplikaci nazvanou čistáOVA. Lidem 
umožní jednoduše hlásit prostřednic-
tvím počítače, tabletu nebo mobilního 
telefonu závady a nedostatky kdekoliv 
ve městě a zjistit, jak je problém řešen. 

„Pomocí nové aplikace mohou ob-
čané zasílat různé podněty. Mělo by se 
jednat především o závady na majetku 
města. Očekáváme, že budou upozor-
ňovat na černé skládky, poškozená 
dětská hřiště, neupravenou veřejnou 
zeleň, přeplněné popelnice, rozbité 
lavičky, díry v chodnících, poničené 
dopravní značení, nefunkční veřejné 

osvětlení, chybějící poklopy od kanálů 
a jiný nepořádek v ulicích,“ uvedla ná-
městkyně Kateřina Šebestová. 

Již během května lidé hlásili nepo-
řádek kolem popelnic, vyhozený náby-
tek, díru v chodníku nebo odumírající 
strom.   

„Výhodou je, že se náměty občanů 
okamžitě dostanou k odpovědným ře-
šitelům a díky tomu dojde k nápravě 
efektivněji a rychleji. Příjemné a čisté 
město je jednou z našich priorit,“ zdů-
raznila náměstkyně Kateřina Šebesto-
vá. 

Nová aplikace je jednoduchá. Zá-

jemci ji nemusí stahovat. Najdou ji na 
stránkách https://cistaova.ostrava.cz. 
Své připomínky mohou směřovat do 
kategorií jako například: lavičky a dět-
ská hřiště,  zeleň, nepořádek v ulicích, 
černé skládky a podobně. 

Stačí velmi stručně popsat záva-
du, uvést adresu či umístit značku na 
mapu, která se zorbrazí, a připojit  fo-
tografii dokumentující problém. Kon-
taktní centrum hlášení zkontroluje 
a podnět zašle na příslušný úřad. Pří-
mo v aplikaci lidé uvidí, jestli se jejich 
podnět řeší nebo zda byla závada již 
odstraněna.  (rs)

Díky dotacím vznikne sluneční stezka, obnoví se kříže a rozkvetou truhlíky

Projekty občanů zkrášlí město 
veřejný prostor

Město vyhlásilo druhý ročník dotací 
„fajnOVY prostor“ na zlepšení veřej-
ného prostoru v Ostravě, který cílí na 
proměnu ulic, náměstí, parků a veřej-
ných prostranství podle nápadů oby-
vatel. Ti zaslali 20 projektových zámě-
rů, zastupitelstvo podpořilo 14 z nich 
částkou ve výši 3,11 milionu korun. 
U šesti projektů žadatelé nesplnili ně-
které z kritérií, stanové podmínkami 
programu. 

Oproti prvnímu ročníku, který byl 
vyhlášen loni, se snížila dotace na je-
den projekt z milionu na 500 tisíc ko-
run a zúžil se okruh možných žadatelů 
pouze na nepodnikající fyzické osoby 
a nestátní neziskové organizace - spol-
ky, ústavy, družstva, nadace a nadační 
fondy nebo obecně prospěšné organi-
zace. 

Projektový záměr letos nově mu-
selo podpořit minimálně 15 obyvatel 
starších 15 let svým podpisem. Další 
podmínkou pro poskytnutí dotace byl 
souhlas majitele pozemku či budovy 
a hlavně zapojení veřejnosti do přípra-
vy a realizace projektu.

„Výzva totiž usiluje o zapojení ak-

tivních obyvatel do rozvoje města 
a spoluvytváření veřejného prostoru. 
Obyvatelé přirozeně vytvářejí a rozvíjí 
komunity okolo vybraného projektu, 
což vede k většímu a smysluplnějšímu 
využívání prostoru. O dotaci si letos 
nemohly požádat velké instituce a fir-
my. Věřili jsme, že snížení maximální 
výše příspěvku podpoří více menších 
projektů s komunitním rozměrem. 
A to se také stalo. Zatímco vloni jsme 

obdrželi žádost na podporu 16 projek-
tů, letos jich bylo už 20,“ řekla náměst-
kyně primátora Kateřina Šebestová. 

Z podpořených projektů jde např. 
o   obnovení kříže ve Staré Bělé, umís-
tění nového kříže v Mariánských 
Horách, vznik sluneční stezky ane-
bo relaxační zóny s dětským hřištěm 
v Tyršově ulici, osazení nevyužívaných 
truhlíků na Černé louce či opravu dvou 
dalších soch v parku M. Horákové.  (rs)

Veřejný prostor mohou zkrášlit i vysazené květiny.  Ilustrační snímek: Lukáš Kaboň

Magistrát je  
nejpřívětivějším 
úřadem v kraji
Ve třetím ročníku soutěže Minis-
terstva vnitra Přívětivý úřad zabo-
doval Magistrát města Ostravy. Stal 
se nejpřívětivějším úřadem Morav-
skoslezského kraje v kategorii obcí 
s rozšířenou působností. Na dalších 
místech skončily magistráty Karvi-
né a Opavy.

Úřady jsou hodnoceny na zá-
kladě čtyřiceti kritérií, která jsou 
rozdělena do kategorií: dostupnost 
úřadu, transparentnost úřadu, ko-
munikace úřadu, participace obča-
nů a další aktivity. Důležitou částí 
hodnocení je poskytování nadstan-
dardních služeb či běžných služeb 
v nadstandardní kvalitě.  (rs)

Nové autobusy 
jsou již v provozu
Dopravní podnik Ostrava pokračuje 
v obměně vozového parku a nakoupil 
další nové vozy. První z 10 kusů CNG 
článkových autobusů je od 14. května 
v Ostravě. Jedná se o osmnáctimetro-
vý Solaris Urbino 18 CNG s klimatiza-
cí, USB porty a s možností namontová-
ní wi-fi routeru. Má kapacitu 132 míst 
a dvě místa pro invalidní vozík nebo 
kočárek. 

Co do velikosti jsou opakem k osm-
náctimetrovému kloubovému autobu-
su dva nové minibusy. Prvním z nich 
je český Dekstra Bus LE37 CNG na 
podvozku Iveco. Minibus má 33 míst, 
klimatizaci, jedno místo pro invalidní 
vozík nebo kočárek, USB porty a pří-
pravu na montáž wi-fi routeru. Druhý 
je slovenský elektrominibus Roše-
ro rovněž na podvozku Iveco, taktéž 
s klimatizovaným interiérem. Má pl-
nohodnotné místo pro invalidní vozík 
nebo kočárek, USB porty a přípravu 
na wi-fi. Celková kapacita elektromi-
nibusu je 26 míst. Dopravní podnik 
v rámci obměny vozového parku poří-
dí tři CNG minibusy a tři elektromini-
busy.  (rs)
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Veletrh představí 
novou ostravskou 
tramvaj Tango
Na nákladovém nádraží se vstupem 
od křižovatky ulic Mariánskohor-
ská a Cihelní se uskuteční ve dnech 
19. až 21. června 19. ročník veletr-
hu Czech Raildays. Veřejnosti bude 
vůbec poprvé představen nový 
model ostravské tramvaje Tango 
NF2 nOVA švýcarské firmy Stadler. 
Světovou premiéru bude mít dvoj-
cestné posunovadlo Zephir Lok 
5.5, polský dopravce představí mo-
derní dvoudílný elektrický vůz Elf 
34Wea.  Novinky představí výrobci 
železničních vozů a provozovatelé 
nákladní železniční dopravy, svou 
expozici budou mít i České dráhy 
i desítky zahraničních výrobců že-
lezniční techniky. Vystaveny budou 
také drobné komponenty i celky, 
zařízení pro stavbu a údržbu tratí, 
sdělovací a zabezpečovací technika. 

Veletrh je otevřen v úterý 
19. června od 9.30 do 18 hodin, ve 
středu od 9 do 18 a ve čtvrtek od 9 
do 16 hodin. Vstupné činí 70 Kč, 
děti a studenti zaplatí 30 Kč.  (rs)

Vytvoří lůžka následné péče
V areálu Městské nemocnice Ostrava 
v pavilonu H2 vzniká oddělení Ná-
sledné intenzivní péče (NIP) s šesti 
lůžky umístěnými do šesti boxů. Lůž-
ka následné intenzivní péče dosud 
v nemocnici chyběla a péče těmto pa-
cientům byla poskytována na běžné 
intenzivní péči. Nemocnici pak tato 
akutní lůžka chyběla.

„Oddělení Následné intenzivní péče 
vznikne přestavbou v budově H2 
v druhém nadzemním podlaží. Kromě 

boxů s lůžky jej bude dále tvořit ses-
terna, sklad zdravotnického materi-
álu, sklad odpadů, myčka podložních 
mís, kuchyň, pracovna staniční sestry 
s denní místností, sociální zázemí se 
sprchou, úklidová místnost a místnost 
pro záložní zdroj,“ informoval ná-
městek primátora Michal Mariánek. 
Úpravy začaly 16. dubna a práce by 
měly skončit 28. srpna letošního roku. 
Přestavba vyjde na 14,47 milionu ko-
run bez DPH.  (rs)

Noční Ostrava
Využijte prodloužené otevírací doby 
Vyhlídkové věže Nové radnice a po-
hlédněte na Ostravu za dne, při zápa-
du slunce i pod rouškou tmy. Přijďte 
se přesvědčit, že v nočním kabátě je 
pohled na město ještě zajímavější 
a poutavější. Vyhlídková věž bude ote-
vřená v sobotu 30. června od 9 do 23 
hodin. Vstupné: dospělí 60 korun, děti 
(7–15 let), studenti (15–26 let), senioři 
40 korun. Vstupné se hradí v hotovos-
ti nebo kartou na místě.  (r)

Město poskytne obvodům z rozpočtu více financí
Město Ostrava opět zvýšilo dotace, 
které plynou do rozpočtů obvodů. Ty 
dnes dostávají pro své potřeby dvojná-
sobný objem neúčelových dotací opro-
ti roku 2013.  V porovnání s ostatními 
statutárními městy v celé ČR Ostrava 
přerozděluje bezkonkurenčně nejvyšší 
část svých příjmů pro městské obvody.
Současné vedení města upravilo při-
dělování neúčelových dotací obvodům 
ve statutu, který začne platit od příští-
ho roku. Jedná se o 13 procent z příj-
mů statutárního města. Ale již letos  
podle tohoto systému přidělovalo ob-
vodům finance.   

„Tímto krokem jsme vyšli vstříc 
obvodům, které nyní dostávají dvoj-
násobný objem neúčelových dotací, 
než tomu bylo v minulém volebním 
období. Mají tak větší samostatnost 
při rozhodování o financích a také 

jistotu do budoucna. Na náročnější 
akce si mohou spořit, protože vědí, ja-
kou částku každý rok dostanou. Také 
jsme chtěli, aby přidělování financí 
mělo jasně daná pravidla a nezáleželo 
to například na politické příslušnosti 
nebo kontaktech starostů obvodů,“ 
uvedla náměstkyně primátora Iveta 
Vozňáková. Město má příjmy necelých 
10 miliard korun, takže obvody měly 
letos dostat 13 procent z této částky, 
což je 1,3 miliardy. Přesto obdrží vyšší 
částku, konkrétně 1,5 miliardy korun.   

Kromě toho obvody dostávají z roz-
počtu města účelové investiční a nein-
vestiční dotace na konkrétní projekty 
jako jsou hřiště, hasičské stanice, za-
teplení, úpravy veřejných prostranství. 
Loni tato částka činila 270 milionů 
korun, letos bude podobná. Další část 
financí plyne do obecních rozpočtů 

z výnosů z hazardu. Mimo tyto část-
ky město financuje na územích jed-
notlivých obvodů dopravu, kulturu, 
školství nebo činnost příspěvkových 

organizací. Kromě toho mají obvody 
příjmy nezávislé na městu, například 
z daně z nemovitosti, příjmy z pronáj-
mů nebo z poplatků ze psů.  (rs)

Náměstkyně primátora Iveta Vozňáková přibližuje systém financování obvodů 
z rozpočtu města.  Foto: René Stejskal

Události posledních týdnů potvrdily správnost rozhodnutí montovat hlásiče

Detektory zachránily první životy 
Město Ostrava vybavuje od začátku 
letošního roku obecní byty požárními 
hlásiči a detektory oxidu uhelnatého 
(CO). Byly nakoupeny z prostředků 
města a jejich instalace je zajišťována 
jednotlivými obvody. Je to akce, která 
svým rozsahem doposud nemá v Čes-
ké republice obdoby. První výsledky 
instalace hlásičů se již dostavily. V ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz nově 
nainstalované detektory CO zachráni-
ly před otravou čtyři rodiny. Hasiči, 
kteří byli po spuštění alarmu přivo-
láni, potvrdili, že v jednom případě 
naměřili smrtelnou hodnotu. V ostat-
ních případech se mohly hodnoty také 
dostat na kritickou mez. Oxid uhelna-
tý je velmi nebezpečný, protože je bez 
zápachu a je neviditelný. Člověk jej 
není schopen zaregistrovat.  

„Poslední události potvrzují správ-
nost našeho rozhodnutí vybavit obecní 
byty detektory. Jde o nejlepší důkaz, 
že toto opatření funguje a chrání to 
nejcennější – lidské životy,“ řekl pri-
mátor města Ostravy Tomáš Macura. 
„Záměrem města je v zájmu zvýšení 
bezpečnosti svých občanů a ochrany 

svého majetku mít nainstalovány de-
tektory ve všech obecních bytech. Jak 
jsme deklarovali, oslovili jsme znovu 
všechny městské obvody s opakova-
nou nabídkou nákupu těchto zařízení 
i pro další byty v jejich správě,“ dodal 
Tomáš Macura. 

V první vlně jsou instalovány detek-
tory požáru do 2800 obecních bytů ve 
14 obvodech, detektory CO byly insta-
lovány do 1700 bytů. Nejvíce hlásičů 
požáru je v obvodech Slezská Ostrava 
(1051), Poruba (702) a Moravská Ost-
rava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů 
oxidu uhelnatého je v Moravské Ost-

ravě a Přívozu (500), Slezské Ostravě 
(304) a v Radvanicích a Bartovicích 
(267). Předpokládaný termín ukonče-
ní instalace detektorů městskými ob-
vody je v srpnu 2018.

Druhá vlna instalace těchto zaříze-
ní je plánována na druhou polovinu 
roku 2018. V obvodech Mariánské 
Hory a Hulváky, Moravská Ostrava 
a Přívoz, Ostrava-Jih a v bytech pat-
řících MMO bude nainstalováno 7930 
požárních hlásičů a 386 detektorů CO, 
které se montují jen do bytů využívají-
cích spalovací zařízení pro ohřev vody 
a topení. V tuto chvíli probíhá přípra-
va podkladů pro vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatele zařízení a na in-
stalaci do jednotlivých bytů.

Na základě čerstvých zkušeností, 
kdy se jedna z rodin pokoušela vy-
pnout alarm detektoru oxidu uhelna-
tého vyjmutím baterií, závěrem upo-
zorňujeme, aby lidé hlášení detektorů 
nebrali na lehkou váhu a vždy volali 
číslo 112, důsledně vyvětrali otevře-
ním oken, příslušný zdroj oxidu uhel-
natého vypnuli a nechali zkontrolovat 
odbornou plynařskou firmou.  (rs)

Detektory oxidu uhelnatého již v  ně-
kolika případech zachránily lidské ži-
voty.  Foto: Jiří Zerzoň

Zábava na písku 
Přímo na Masarykově náměstí 
vyroste již třetím rokem sportov-
ně-relaxační areál Písek v centru. 
Bude otevřen od 15. června do kon-
ce srpna. Jeho součástí je hřiště na 
plážový volejbal, odpočinková zóna 
s lehátky, houpacími sítěmi, půj-
čovnou kol a koloběžek, knihovnou 
a kavárnou. Připraven je  program 
s folkovými a divadelními vystou-
peními a dětským divadlem.   (r)
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Ostravské děti pojedou na školy v přírodě do Beskyd, Jeseníků i na Vsetínsko

Rekordní suma na ozdravné pobyty 
Město Ostrava letos poskytne rekord-
ní sumu na dětské ozdravné pobyty. 
Jedná se o 25 milionů korun, za které 
může jet za čistým vzduchem na hory 
až 3800 dětí, o tisíc více než loni. Pro-
středky jsou vloženy do tzv. Fondu 
pro děti ohrožené znečištěním ovzdu-
ší a kromě 22milionové částky z roz-
počtu města jej tvoří dary některých 
ostravských průmyslových podniků ve 
výši 794 tisíc korun. Spolu s finančním 
vypořádáním z předcházejících let se 

částka ve fondu k rozdělení vyšplhala 
na téměř 25 miliónů korun. 

„Fond funguje již osm let. Za tu 
dobu jsme přispěli na dvoutýdenní 
pobyt v horách téměř 18 tisícům dětí 
z ostravských mateřských a základ-
ních škol. Z městského rozpočtu do 
něj šlo v prvních letech pět milionů, 
postupně se alokovaná částka zvyšo-
vala až k letošním 22 milionům. Nyní 
můžeme schválit dotace pro rekordní 
počet dětí za dobu fungování fondu. 

Jsem sice ráda, že některé podniky, 
které se v Ostravě podílí na znečišťo-
vání ovzduší, přispěly do fondu, ale 
tyto částky jsou skutečně tak margi-
nální, že by se jejich majitelé do bu-
doucna mohli zamyslet a přispět mno-
hem více. Přece jenom jde o zdraví 
dětí,“ řekla náměstkyně primátora pro 
životní prostředí Kateřina Šebestová.

Z fondu mohou být hrazeny školám 
náklady na pobyty v délce minimálně 
14 dnů v oblasti, která není zasažena 
smogovou situací, konkrétně ubytová-
ní, strava, doprava, doprovodný pro-
gram ozdravného charakteru - přede-
vším sportovní aktivity jako lyžování 
a plavání nebo pobyt v solné jeskyni, 
pojištění a poplatky. Příspěvek z fon-
du na jednoho žáka je šest tisíc korun.  
Stravování musí odpovídat minimál-
ně standardům pro školní stravování 
a ubytování stanoveným podmínkám 
pro pobyt dětí ve školách v přírodě. 

„Kvůli zlepšení podmínek jsme před 
dvěma roky navýšili příspěvek na jed-
noho žáka ze 4,5 tisíce korun na šest ti-
síc. Žákům jsme tak zajistili kvalitnější 
stravu a ubytování,“ dodala náměstky-
ně primátora Kateřina Šebestová.

Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do 
Jeseníků, Moravskoslezských Beskyd 
a Hostýnsko-vsetínské hornatiny. (kš)Část pobytů děti stráví na zdravém vzduchu v Beskydech.  Ilustrační foto: Pixabay

Žádost o stipendia 
do 27. července
Částku 1 milion 775 tisíc korun roz-
dělí na stipendia pro akademický 
rok 2018/2019 město Ostrava. O fi-
nanční podporu mohou žádat vyni-
kající studenti vysokých škol s mi-
mořádnými a zároveň vědeckými 
úspěchy a studenti s mimořádnými 
vědeckými úspěchy.  

O stipendium může požádat stu-
dent, který v době do 31. 7. 2018 
dosáhl věku maximálně 27 let a má 
trvalé bydliště na území statutární-
ho města Ostravy. Na poskytnutí 
stipendia není právní nárok.

Přihlášky posuzuje a vyhodno-
cuje Komise pro vzdělávání, vědu 
a výzkum. O poskytnutí stipendia 
rozhoduje s konečnou platností 
zastupitelstvo města. Termín pro 
podání přihlášky končí 27. červen-
ce. Městská stipendia poskytuje 
Ostrava od roku 1996. Původně do 
nich investovala 370 tisíc korun 
ročně, od roku 2008 zvedla podpo-
ru na 1 milion, od roku 2016 na 1,1 
milionu korun, od letošního roku 
na 1,375 mil. korun na akademický 
rok. Podrobnosti lze najít na webu 
města www.ostrava.cz v sekci Sti-
pendia.  (red)

Školáci soutěžili s ekologickými snímky
Do soutěže Nebuď LAMA, buď eco-
-friendly, kterou město Ostrava vyhlá-
silo v polovině února letošního roku 
pro děti z ostravských základních škol 
zřízených městem, přišlo 20 soutěž-
ních videí z 12 zapojených škol. Ko-
lektivy žáků točily spoty na ekologická 
témata. Zvolili různé přístupy, někteří 
natáčeli krátká videa na mobilu, jiní 
zvolili animaci, někteří propojili obě 
metody. 

„Přáli jsme si, aby se děti snažily 
nejen vyhrát zajímavé ceny, ale zá-
roveň se zamyslely nad ekologickou 
stopou, kterou současný život ve měs-
tě přináší. Videa byla opravdu různá, 
pobavila, ale také vedla k zamyšlení, 
a porota neměla úplně jednoduchý 
úkol. Bodové rozdíly byly minimální 
a u veřejnosti zvítězila jiná videa než 
u poroty,“ řekl náměstek primátora 
Vladimír Cigánek, který byl zároveň 
předsedou poroty. 

„Videa jsou zajímavá, týkají se třídě-
ní odpadu a ovzduší, což jsou i priority 
města. Ale musím potvrdit, že bylo mi-
mořádně těžké vybrat a ocenit nejlepší 
spoty. Všechny něčím zaujaly,“ dodala 
náměstkyně primátora a členka poro-
ty Kateřina Šebestová. 

Dva vítězné kolektivy získaly peníze 

na modernizaci školních budov a za-
vedení úsporných opatření, autoři vi-
deí si odnesli tablety, koloběžky a pří-
spěvek na školní výlet pro celou třídu.  
První tři autorské týmy v hlasování 
veřejnosti byly oceněny koloběžkami.  

Vítězné video natočili Adam Juřica 
a Michal Kozar ze ZŠ Sekaniny. „Pů-
vodně jsme chtěli natočit video na mo-
bilu, ale před časem jsem s kamará-
dem dělal krátké animované sekvence, 
takže jsme se rozhodli udělat animo-

vaný ekologický spot,“ uvedl Adam 
Juřica. Krátkým filmem provázejí 
animované postavičky obou hochů. 
„Určitě něco natočíme i v budoucnu,“ 
slíbil Michal Kozar. 

Oceněné základní školy, hlavní 
kategorie: 1. ZŠ I. Sekaniny, Poruba 
(autoři videa Adam Juřica, Michal 
Kozar), 2. ZŠ Svinov (autor videa Mi-
chal Dubjuk). Hlasování veřejnosti: 
1. ZŠ Hrabová, 2. ZŠ Michálkovice, 
3. ZŠ gen. Z. Škarvady, Poruba.  (rs) 

Autoři vítězného videa ze ZŠ I. Sekaniny z Poruby Adam Juřica a Michal Kozar 
s  ředitelkou školy Miroslavou Bukovskou a náměstkem primátora Vladimírem 
Cigánkem.  Foto: Lukáš Kaboň

Petropavlovská 
pouť ve Vítkovicích 
Na náměstí Jiřího z Poděbrad před 
kostelem sv. Pavla se v sobotu 
16. června koná Petropavlovská pouť.  
Veřejnost budou celý den bavit muzi-
ky, děti a žáci z vítkovických škol, ma-
žoretky a thajští boxeři. Dospělí jistě 
ocení speciálně uvařené Vítkovické 
pivo z místního minipivovaru. 

Děti si užijí jízdu na ponících, lezec-
kou stěnu, výtvarnou dílnu a také kla-
sické pouťové atrakce jako kolotoče, 
létající labutě, autodrom, skákací hrad 
a dětský vláček. Kolotoče budou na 
náměstí již od čtvrtka 14. června.  (rs)

Jízdy plnou parou
Okružní jízda vlakem taženým parní 
lokomotivou začne v sobotu 16. červ-
na v 8.30 hodin na hlavním nádraží. 
Vlak objede během hodinové projížď-
ky všechna ostravská nádraží včetně 
vítkovické závodní vlečky. 

Z nádraží Ostrava-střed vyjede 
v 9.30 parní vlak do Havířova na akci 
Havířov v květech. Parní vlak zpět 
jede v 15.50 hodin přes Kunčice, Vít-
kovice, Svinov, hlavní nádraží, Stodol-
ní do stanice Ostrava-střed. 

Ve vlacích bude zařazen bufeto-
vý vůz s čepovanými nápoji a jídlem. 
Jízdenky je možné si zarezervovat na 
stránce https://slezskyzeleznicnispo-
lek.cz.  (rs)
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Archeologové zkoumají podzemí ostravských laubů
historie

V místě, kde bude postaven bytový 
dům Nové lauby, provádějí archeo-
logové záchranný průzkum. V místě 
stávaly domy, které měly podloubí – 
odtud název lauby. Parcely v těsném 
sousedství Masarykova náměstí a bý-
valé radnice patřily k těm nejvýznam-
nějším již po založení města v roce 
1267.  

„Otevřeli a očistili sklepení původ-
ních domů, které v tomto místě stá-
valy a byly asanovány po roce 1955. 
Původně zde stával domovní blok. 
Jednalo se o významné domy, ve stře-
dověku jedny z prvních kamenných 
domů ve městě. Význam Velké ulice 
upadl poté, co byla provedena pře-
stavba domů na Masarykově náměstí. 
Lauby si zachovaly původní podobu 
a soustředily se do nich vetešnictví, 
výčepy a nevěstince,“ popisoval ředi-

tel územního odborného pracoviště 
národního památkového ústavu v Os-
travě Michal Zezula. Majiteli byli Židé, 
jejichž majetek byl na začátku 2. svě-
tové války „arizován“. Po válce nebyl 
majitelům navrácen a chátral. V po-
lovině 50. let minulého století začala 
jejich likvidace.  

Archeologové ve sklepích narazili 
na renesanční zdivo tvořené valouny 
z řeky Ostravice. Sklepy byly hloubeny 
do starších vrstev. Takže našli nejen 
předměty z 20. století, jako lahve, lo-
patu, zbytky bicyklu nebo výčepného 
zařízení, ale i středověkou keramiku. 

„Nejstarší jsou kusy nádob z doby, 
kdy Ostrava vznikla, to znamená 
z druhé poloviny 13. století. Následu-
je keramika ze 14. a 15. století. Velmi 
cenné jsou keramické figurky koníků, 
které sloužily jako hračky. Jeden z ko-
níků má i jezdce. Vzácné jsou i střepy 
loštického poháru,“ ukazoval Michal 

Zezula. Archeologové budou zkou-
mat i další části. Za domy byly zahra-
dy, studny a žumpy, které jsou zatím 

ukryté pod parkovištěm. Archeologic-
ký výzkum by měl skončit na podzim 
2020.  (rs) 

Odkrytá sklepení v místě, kde stávaly ostravské „lauby“.  Foto: René Stejskal

Čistit vlastní komunikace nestačí, proto Ostrava uklízí i krajské a státní 

Město zavádí revoluci v čištění silnic 
životní prostředí

Ostrava se pustila na svém území do 
nevídaného nadlimitního čistění sil-
nic. Tak často a důsledně se nečistí 
komunikace v žádném jiném městě 
České republiky. Město od května čistí 
všechny silnice, tedy i ty, jejichž vlast-
níkem není a jejichž čištění dosud váz-
lo anebo se nekonalo, jak je potřeba. 

„Nechtěli jsme čekat s nadlimitním 
čištěním krajských a státních cest na 
peníze od státu a kraje. Práce jsme za-
hájili už v květnu, průběžně je budeme 
proplácet Ostravským komunikacím 
a věřit, že dojde k refundaci vyčísle-
ných nákladů ze strany státu i kraje. 
Takové nadlimitní čištění cest považu-
ji za naprosto revoluční, kterým se ne-
může pochlubit žádné jiné město v re-
publice,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Silnice budou Ostravské komunika-
ce čistit dvakrát, čtyřikrát anebo šest-
krát měsíčně. Tuto četnost stanovilo 
město podle prachových map a nejza-
tíženější komunikace se budou čistit 
nejčastěji. „Kvalitativně jde o několi-
kanásobný skok oproti minulosti. Na-
víc čistit nebudeme jen samosběrem, 
ale zároveň s kropičkou, tedy s použi-
tím tlakové vody, takže jde o mnoho-

násobně účinnější systém,“ zdůraznil 
primátor Tomáš Macura. 

V loňském roce se na městských 
komunikacích během čištění podaři-
lo sesbírat na čtyři tisíce tun smetků, 
které však z pětiny obsahovaly jemný 
prach, jenž se bez úklidu víří a do-
stává zpět do ovzduší. Podle studií se 
původní prachová vrstva znovu usadí 
u silnic po deseti dnech od vyčištění, 
proto města zvýšilo dramaticky čet-
nost úklidu komunikací. 

Na nadlimitní čištění komunikací 

ve vlastnictví města je vyčleněno 7,3 
milionu korun, státní a krajské komu-
nikace vyjdou na 14,3 milionu korun. 
„Jednáme s krajem i městem, aby nám 
tyto částky refundovaly,“ potvrdil pri-
mátor Macura. 

V Ostravě je zhruba 700 kilometrů 
komunikací, z toho stát spravuje 66 
kilometrů, kraj 154 kilometrů, město 
147 kilometrů a obvody 330 kilometrů 
silnic převážně třetí třídy.  Čištění po-
sledně jmenovaných zajišťují jednotli-
vé obvody.  (rs)

Čisticí vůz.  Foto: Ostravské komunikace

Porubané si přejí lesopark a tramvajovou trať
Celkem 1212 lidí se zapojilo do ankety 
Porubské desatero 2018, v níž vybírali 
témata, kterým by se měl městský ob-
vod Poruba věnovat. Každý měl dva 
hlasy. Nejvíce hlasů získal lesopark 
Myslivna a vybudování nové tramva-
jové trati na VIII. porubský obvod. 

Myslivna by podle Porubanů měla 

zůstat klidovou zónou, avšak lesopark 
by chtěli doplnit herními prvky pro 
děti. Projekt získal 731 hlasů a umístil 
se na druhém místě ve veřejném fóru, 
které se uskutečnilo 27. března.  

Projekt na vybudování moderní 
tramvajové tratě získal v anketě dru-
hý nejvyšší počet hlasů – 590, ve ve-

řejném fóru tramvajová trať dokonce 
zvítězila. Trať by měla vést od Slovanu 
kolem Duhy ke Globusu. 

Na třetím místě s větším odstupem 
hlasů je přání vybudovat síť cykloste-
zek a in-line stezek s kvalitním povr-
chem, čtvrtá je snaha zamezit přílišné-
mu kácení stromů.  (rs)

Rozmarné slavnosti 
řeky Ostravice
V sobotu 23. června už počtvrté 
ožijí oba břehy řeky Ostravice roz-
marnými slavnostmi. Připraveny 
jsou soutěže ve sjezdu netradičních 
plavidel, půjčovny loděk, říční pří-
vozy, hry a soutěže pro děti i do-
spělé, koncerty, workshopy, diva-
dla a k tomu spousta dobrého jídla 
a pití. Slavnosti začnou ve dvě ho-
diny odpoledne a v 15 hodin bude 
odstartována soutěž sjezdu netra-
dičních plavidel, do níž se může 
přihlásit každý, kdo má trochu fan-
tazie a postaví si vlastní plavidlo. 
Nejoriginálnější člun vyhraje hlav-
ní cenu, kterou je 15 tisíc korun.

Nábřeží u Sýkorova mostu se 
změní na lázeňskou promená-
du s malými ostrůvky improvi-
zovaných restaurací, kaváren 
a nejrůznějších stánků s gastro-
nomickými specialitami. Mezi 
těmito malými občerstvujícími oá-
zami budou tvořit malíři, šperkaři, 
hudebníci a další umělci. A kro-
mě toho se bude možné zúčastnit 
workshopu zaměřeného na electro 
swing nebo uměleckých work-
shopů ostravských výtvarníků. A to 
vše vyvrcholí ve 22 hodin. Čím? 
Nechej te se překvapit!   (red)
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Školní hřiště jsou otevřena pro děti a širokou veřejnost také v letošním roce

Přijďte si zacvičit a zasportovat
Cílem projektu je dát dětem, mlá-
deži a široké veřejnosti co nejví-
ce prostoru, kde by  mohli trá-
vit bezpečně volný čas s využitím 
pohybových aktivit. Hřiště jsou ve-
řejnosti převážně otevřena od dub-
na do října, v odpoledních hodinách,    
o víkendech a o prázdninách. 

Chod hřišť zajišťují správci, spor-
tovní asistenti nebo další personál. 

Snaží se za-
jistit bez-
pečné, čisté 
a podnětné 

prostředí. Většina hřišť disponuje 
bezplatnými půjčovnami sportovních 
pomůcek. 

Projekty otevřených hřišť pro veřej-
nost jsou na území města Ostravy re-
alizovány dlouhodobě. Jsou považová-
ny za integrální součást rozvoje kvality 
života ve městě a systému prevence 
kriminality. Jejich provoz je financo-
ván v rámci dotačního systému města  
v oblasti podpory prevence kriminality 

formou transferů městským obvodům. 
V roce 2018 byl z rozpočtu města-

Ostravy podpořen provoz hřišť a spor-
tovišť otevřených pro veřejnost 14 
městským obvodům částkou ve výši 
3049 tisíc korun. Hřiště podpořená 
z rozpočtu statutárního města v rámci 

projektu jsou označena informačními 
tabulemi s logem projektu Bezpeč-
nější Ostrava. Tabule jsou umístěny 
v jednotlivých sportovních areálech 
a veřejnost na nich najde návštěvní 
řád daného hřiště a stejně tak infor-
mace o provozní době.  (r)

Dopravní hřiště v ulici Sirotčí ve Vítkovicích.  Foto: Jiří Zerzoň

Musíme si uvědomit, 
že nejedeme tankem
Zprovoznění bikesharingu, to zna-
mená systému půjčování kol pro 
jízdu ve městě, se setkalo mezi 
Ostravany s až nečekaně kladným 
přijetím. I při jízdě na kole ale mu-
síme dodržovat některá pravidla, 
a to tím spíš, když se pohybujeme 
po rušných městských ulicích spolu 
s chodci a kolonami aut. 

Co je tedy při jízdě na kole nej-
důležitější? Obezřetnost, opatrnost 
a ohled na druhé! I cyklisté by se 
měli chovat v souladu s pravidly 
silničního provozu, které upravuje 
příslušný zákon. A když ho neznají, 
tak alespoň podle zásad, které vy-
cházejí ze zdravého rozumu. Takže 
alespoň pár hlavních zásad:
● Po chodníku mohou jezdit pouze 
děti mladší 10 let, starší to mají za-
kázáno. 
● Přechod pro chodce je pro chod-
ce. To znamená sestoupit a kolo po 
přechodu převést. 
● Cyklisté nesmějí jezdit v proti-
směru ani vedle sebe. 
● Cyklisté mladší 18 let musí mít 
při jízdě na kole ochrannou přilbu. 
● Při odbočování musí i cyklista 
dát napřed pažemi znamení. I kolo 
je vozidlo.
● Cyklista nesmí na kole blbnout! 
Třeba jezdit bez držení.
● Při výjezdu ze stezky pro cyklisty 
musíte dát vždy přednost vozidlům. 
Uvědomte si, že neřídíte tank! 
To hlavní je ale mít jednoduše ro-
zum.   (bk)

Kde na vás čekají 
otevřená hřiště?
Krásné pole
●  ZŠ a MŠ Družební

Lhotka
● ZŠ a MŠ Těsnohlídkova

Mariánské Hory a Hulváky
● ZŠ Gen. Janka 1208 
● Dopr. hřiště při ZŠ Gen. Janka 

Michálkovice
● ZŠ U Kříže
● areál SDH Michálkovice 

Moravská Ostrava a Přívoz
● MŠ Hornická, ZŠ Zelená, ZŠ a MŠ 
Ostrčilova, MŠ Varenská, ZŠ Gen. 
Píky, ZŠ Nádražní, MŠ Blahoslavo-
va, ZŠ Matiční

Ostrava - Jih
● ZŠ Provaznická, ZŠ a MŠ Mitušo-
va, MŠ MUDr. Emílie Lukášové, ZŠ a 
MŠ Klegova, ZŠ a MŠ A. Kučery, ZŠ 
a MŠ Horymírova,  ZŠ a MŠ Šeříko-
vá, ZŠ Srbská, ZŠ a MŠ Březinova, 
MŠ F. Formana, ZŠ Chrjukinova, ZŠ 
Jugoslávská, ZŠ a MŠ Kosmonautů
● Středisko volného času, Gurťje-
vova 
● FC Krasnoarmejců
● SKATE-PARK 

Poruba
● KRCH OFF Skate K. Pokorného 
● MŠ Čs. exilu, MŠ Bohuslava Mar-
tinů, MŠ Nezvalovo náměstí, MŠ 
Josefa Skupy, ZŠ Komenského, ZŠ  
Porubská, ZŠ Ukrajinská, ZŠ A. Hrd-
ličky 

Proskovice
● ZŠ a MŠ Staroveská

Pustkovec
● Sportoviště na ulici Hrázka

Radvanice a Bartovice
● ZŠ Vrchlického 
● Školní hřiště, Trnkovecká

Slezská Ostrava
● ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší
● Multifunkční hřiště Antošovická
● TJ Kunčičky, Polní Osada  

Stará Bělá
● ZŠ Junácká 

Svinov
● ZŠ a MŠ Bílovecká 
● hřiště na ulici Evžena Rošického

Vítkovice
● víceúčelové hřiště v Sirotčí ulici

Seznam hřišť a sportovišť otevře-
ných pro veřejnost najdete na strán-
kách projektu Bezpečnější Ostrava: 
 https://bezpecnejsi.ostrava.cz/
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Dobrovolníci 
pomáhají
Kavárna života je jedním ze spo-
lečných projektů Nadačního fondu 
Pavla Novotného a Kliniky hema-
toonkologie Fakultní nemocnice 
Ostrava. 

Onkologičtí pacienti čekající na 
vyšetření v novém ambulantním 
traktu Kliniky hematoonkologie 
FNO si mohou dopřát voňavý ná-
poj a zpříjemnit si tak čekání, které 
pro mnohé z nich bývá psychicky 
náročné. 

Kavárnu pro pacienty provozu-
jí dobrovolníci Nadačního fondu 
Pavla Novotného od pondělí do 
pátku. Onkologickým pacientům 
zpříjemňují pobyt a psychicky je 
podporují v jejich nelehké situaci. 
Můžete-li věnovat pár hodin svého 
času týdně a chcete pomáhat dru-
hým, kontaktujte koordinátorku 
péče Jodie Camfrlovou na e-mailu 
jana.camfrlova@nfpavlanovotne-
ho.cz nebo telefonicky 739 764 638. 

Další kurz pro dobrovolníky začí-
ná 9. června.  (r)

Multidisciplinární týmy složené z odborníků dohlížejí ve vyloučených lokalitách na sociálně nežádoucí jevy

Dohlížejí, aby děti chodily řádně do školy
prevence

Častým problémem, se kterým se po-
týkají lidé v sociálně vyloučených loka-
litách, je záškoláctví. Na řešení tohoto 
rozrůstajícího se fenoménu se podílejí 
i asistenti prevence kriminality Měst-
ské policie Ostrava a členové takzva-
ných multidisciplinárních týmů. 

Sociálně nežádoucí jevy
Multidisciplinární týmy jsou dobro-
volné skupiny odborníků, kteří v lo-
kalitách působí a zabývají se řešením 
sociálně nežádoucích jevů. Jedná se 
o sociální pracovníky, policisty, stráž-
níky, pedagogy, představitele místní 
samosprávy, ale i samotné obyvatele 
lokalit. V Ostravě těchto týmů působí 
sedm. Do jejich činnosti jsou aktivně 
zapojeni i asistenti prevence krimi-
nality zařazení pod úsekem prevence 
a propagace Městské policie Ostrava.

„Vážíme si práce lidí, kteří řeší pro-
blémy v sociálně vyloučených loka-
litách, rozhodli jsme se proto jejich 
vzájemnou spolupráci podpořit tříle-
tým projektem, který zastřešuje měs-
to Ostrava,“ řekl náměstek primátora 
Michal Mariánek. 

Multidisciplinární týmy
Na řešení záškoláctví se tak kromě 
školy a rodičů podílejí i asistenti pre-
vence kriminality, strážníci městské 

policie, sociální pracovníci a policis-
té. Asistenti se při svých pochůzkách 
lokalitami zaměřují i na vyhledávání 
dětí, které by měly být ve škole. Dítě 
osloví, podle situace jej doprovodí 
domů, promluví s rodiči, nebo zavo-
lají hlídku městské policie. Strážníci 
pak zjišťují, proč dítě ve škole není. 
V případě, že se jedná o záškoláka, 
oznamují celou záležitost sociálním 
pracovníkům zabývajícím se sociálně-
-právní ochranou dětí (OSPOD). 

Podobně postupuje i škola. Podle 
množství neomluvených hodin ozna-

muje situaci úřadu městského obvodu 
k řešení přestupku nebo policii jako 
podezření na spáchání trestného činu. 
Zároveň vždy i sociálním pracovní-
kům. Pokud se záškoláctvím začne 
zabývat soud, hrozí rodičům vězení až 
v délce pěti let. Nejčastěji si však trest 
odpracují formou obecně prospěš-
ných prací. Z důvodu neplnění školní 
docházky může být rodině zastavena 

výplata některých sociálních dávek po 
dobu 3 měsíců a to i opakovaně. 

Neziskové organizace
Do řešení vstupují i pracovníci nezis-
kových organizací, kteří motivují ro-
diče i děti k řádné docházce do školy 
a pomáhají jim s přípravou do školy. 

Na jednáních multidisciplinárních 
týmů se jednotlivé složky vzájemně 
informují, domlouvají společné postu-
py. Spolupráce přináší první pozitivní 
výsledky. „Děti už nás poznávají. Vědí, 
že je máme pod kontrolou,“ říkají čle-
nové týmu v Ostravě Vítkovicích. 

„Záškoláctví je vážný problém, který 
přispívá k prohloubení sociálního vy-
loučení. Odborníci nacházejí společné 
cesty, jak jej efektivně řešit,“ doplňuje 
náměstek Mariánek. 

Svou činností týmy a asistenti napl-
ňují klíčovou aktivitu projektu Posíle-
ní prevence kriminality prostřednic-
tvím asistentů prevence kriminality 
a multidisciplinárního přístupu, reg. 
č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002
789, spolufinancovaného z Evropské-
ho sociálního fondu, prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost, 
státního rozpočtu, a rozpočtu města 
Ostravy.  (r)

charita ostrava
Nabídka zaměstnání
Charita Ostrava hledá zdravotní sestry 
pro hospicové služby a nabízí pracovní 
místa na plné i zkrácené úvazky v lůž-
kovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním 
hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný 
termín nástupu: ihned nebo dle do-
hody. 

Péče o nemocného
Jak pečovat o nemocného v domácím 
prostředí, takový je název bezplatné-
ho semináře pořádaného vždy jednou 
měsíčně Charitou Ostrava v budově 
Hospice sv. Lukáše v ulici Charvátské 
ve Výškovicích. Nejbližší termín se-
mináře je 21. června od 14 hodin. Na 
setkání s profesionálními zdravotními 
sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči 
o člověka se sníženou pohyblivostí 
a získáte informace ze zdravotní a so-
ciální oblasti. Proběhnou také praktic-
ké ukázky. Jsou připraveny informace 
o možnostech získání příspěvku na 
péči nebo využívání kompenzačních 
pomůcek. Přihlášky u Anny Štefkové, 
tel.: 599 508 533, mobil: 731 534 002 
nebo e-mailem: cho.hospicova.porad-
na@charita.cz.  (red)

Miss Babča 
Odvážné seniorky, které mají rády zá-
bavu, se mohou přihlásit do 10. červ-
na do soutěže Miss Babča e-mailem 
na adrese sarka.zubkova@ovajih.cz 
nebo telefonicky na čísle 599 430 410. 
Soutěžící mohou do soutěže přihlásit 
také rodinní příslušníci, kamarádky 
nebo sousedky. Podmínkou je věk 60 
let a více. Samotná soutěž se uskuteční 
20. září v Domě kultury Akord. Seni-
orky čeká rozhovor s moderátorem, 
volná disciplína dle vlastního výběru 
a módní promenáda.  (rs)

Problému záškoláctví se věnuje i Městská policie Ostrava.  Foto: Archiv MMO

Aktivní senioři
Základní umělecká škola Eduarda 
Marhuly v Ostravě–Mariánských Ho-
rách otevírá 1. října letošního roku 
Akademii umění a kultury pro studi-
um v uměleckých oborech pro senio-
ry, kteří mají zájem studovat a aktivně 
se věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo 
výtvarnému umění. Podmínkou přije-
tí je zájem o studium a dosažení seni-
orského věku. Přihlásit se můžete od 
1. června do 15. září na www.zus-ost-
ravamarhory.net nebo na telefonním 
čísle  603 223 081.  (red)

Den policie i pro děti
Slezskoostravský hrad se v sobotu 
16. června stane dějištěm tradičního 
Dne policie.  Letošní program bude la-
děn v prvorepublikovém duchu a při-
pomene tak vznik 100. výročí vzniku 
Československé republiky. K vidění 
bude unikátní výstava o historii čet-
nictva a historická vozidla. 

Po zahájení v 10 hodin mohou ná-
vštěvníci například zhlédnout slav-
nostní ocenění a složení slavnostního 
slibu nových policistů, ale také ukázky 
pronásledování ozbrojených pacha-

telů, výcvik koní i policejních psů, 
zákroky proti výtržníkům, simulaci 
dopravní nehody se zraněnými, zá-
chranu života, použití zastavovacího 
pásu a jiné atrakce. 

Představena bude nejrůznější tech-
nika včetně vrtulníku, zbraní, dak-
tyloskopie (otisky prstů) nebo pyro-
techniky. Na akci se podílejí odborníci 
z armády, policie, městské policie, ha-
sičského sboru, vazební věznice Ost-
rava, záchranáři Českého červeného 
kříže, BESIP a další.   (hob)
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Pohlednice z 20. let minulého století zachycuje Bezručovu ulici (dnes Českoslo-
venské armády) v Michálkovicích s tramvají. Úzkorozchodná tramvajová dráha 
fungovala v letech 1912 až 1953 a vedla od jámy Michal k Říšskému (Sýkoro-
vu) mostu. V roce 1917 linku prodloužili přes most k obchodnímu domu ASO. 
Poslední prodloužení se dočkala v roce 1950, kdy vedla přes centrální náměstí 
až k Divadlu Antonína Dvořáka. Tato nejdelší varianta měřila 5,9 kilometru. 
Trať byla zrušena v roce 1953 a nahrazena trolejbusy. Zajímavostí je, že v době 
vzniku v roce 1912 měla trať pět výhyben a 15 zastávek, přičemž osm z nich bylo 
na znamení. V roce 1941 se v oblouku u Bazalů převrátil přetížený vlečný vůz 
a jeden cestující zahynul. V únoru 1945 při bombardování dostal tramvajový 
vůz zásah. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, protože cestující i osádka se schovali ve 
sklepě nedalekého domu. 

Budova na pohlednici z roku 1924 je dnešní Ekonomická fakulta Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava na rohu Českobratrské ulice (záběr je  
z této ulice) a Sokolské třídy, která později prošla přestavbou a získala kera-
mický obklad. Viditelně zachovány zůstaly jen dva rizality – výstupky směřující 
až ke střeše, které však již nemají vchodové dveře. V budově původně sídlila 
německá obchodní škola, kterou od července 1921 vystřídala česká Obchodní 
akademie. Ta poskytovala svým žákům všeobecné odborné a zároveň praktické 
vzdělání. Měla čítárnu a chloubou akademie se stal orchestr. Německá okupační 
správa v roce 1940 nechalo budovu vyklidit a akademie se musela přesunout 
do prostor v ulici 30. dubna.  V červnu 1945 se akademie vrátila zpět, ale jen na 
krátkou dobu, protože od roku 1946 v ní měla sídlo Vysoká škola báňská, která 
se do Ostravy přesunula z Příbrami. (rs)

Pohlednice z 20. let minulého století zachycuje Bezručovu ulici (dnes Českoslo-
venské armády) v Michálkovicích s tramvají. Úzkorozchodná tramvajová dráha 
fungovala v letech 1912 až 1953 a vedla od jámy Michal k Říšskému (Sýkoro-
vu) mostu. V roce 1917 linku prodloužili přes most k obchodnímu domu ASO. 
Poslední prodloužení se dočkala v roce 1950, kdy vedla přes centrální náměstí 
až k Divadlu Antonína Dvořáka. Tato nejdelší varianta měřila 5,9 kilometru. 
Trať byla zrušena v roce 1953 a nahrazena trolejbusy. Zajímavostí je, že v době 
vzniku v roce 1912 měla trať pět výhyben a 15 zastávek, přičemž osm z nich bylo 
na znamení. V roce 1941 se v oblouku u Bazalů převrátil přetížený vlečný vůz 
a jeden cestující zahynul. V únoru 1945 při bombardování dostal tramvajový 
vůz zásah. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, protože cestující i osádka se schovali ve 
sklepě nedalekého domu. 

Budova na pohlednici z roku 1924 je dnešní Ekonomická fakulta Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava na rohu Českobratrské ulice (záběr je  
z této ulice) a Sokolské třídy, která později prošla přestavbou a získala kera-
mický obklad. Viditelně zachovány zůstaly jen dva rizality – výstupky směřující 
až ke střeše, které však již nemají vchodové dveře. V budově původně sídlila 
německá obchodní škola, kterou od července 1921 vystřídala česká Obchodní 
akademie. Ta poskytovala svým žákům všeobecné odborné a zároveň praktické 
vzdělání. Měla čítárnu a chloubou akademie se stal orchestr. Německá okupační 
správa v roce 1940 nechalo budovu vyklidit a akademie se musela přesunout 
do prostor v ulici 30. dubna.  V červnu 1945 se akademie vrátila zpět, ale jen na 
krátkou dobu, protože od roku 1946 v ní měla sídlo Vysoká škola báňská, která 
se do Ostravy přesunula z Příbrami.  (rs)

proměny ostravy na historických fotografiích a pohlednicích 

Desátou Ostravskou muzejní noc zahájí pouštění balonků v barvě trikolory nad Prokešovým náměstím

Brány večer otevře šestatřicet organizací
tip pro volný čas

Kulturní festival Ostravská muzejní 
noc v sobotu 9. června už podesáté 
propojí město. Kulaté výročí bude 

s l a v n o s t -
ně zahájeno  
v 17.30 na 
P r o k e š o v ě 

náměstí pouštěním balonků v barvě 
trikolory. Festival se totiž letos ponese 
v duchu 100 let republiky. 

Až do pozdních nočních hodin vám 
své dveře otevře 36 ostravských insti-
tucí a organizací, které se věnují kul-
tuře nebo vzdělávání. Připravený je 
nabitý program plný zábavy i dobro-
družství a na účastníky čeká neopako-
vatelná noční atmosféra. 

Návštěvníci Prokešova náměstí se 
mohou těšit na prvorepublikovou at-
mosféru za hudebního doprovodu 

swingu, výuku charlestonu, základů 
stepu. TJ Sokol předvede ukázku sle-
tové skladby. Pro děti je připraven 
tvůrčí program ve spolupráci se stře-
disky volného času. Mezitím se ná-
vštěvníci mohou vydat na oblíbené 
prohlídky reprezentačních prostor 
Nové radnice (18 – 23 h) a pokochat 
se pohledem na večerní či noční město 
z radniční vyhlídkové věže. 

Spousta atrakcí se bude odehrá-
vat po celém městě. Do svého záku-
lisí vpustí účastníky muzea, galerie, 
knihovny, školy, technické památky, 
kavárny, kluby. Nebudou chybět vý-
stavy, komentované prohlídky, před-
nášky, projekce, koncerty nebo tvůrčí 
dílny. 

Také letos bude po městě jezdit pět 
muzejních autobusových linek zdar-
ma. Všechno podstatné najdete na 
www.ostravskamuzejninoc.cz.  (hob)Muzejní noc bude zahájena na Prokešově náměstí pouštěním balonků. Foto: Jiří Zerzoň

Seznam institucí zapojených do Ostravské muzejní noci 2018
● Ostravské muzeum 18-24 
● Galerie výtvarného umění 17-24 
● Radnice města Ostravy 17.30-23 
● Český rozhlas Ostrava 18-24 
● Centrum kultury a vzdělávání 16-23 
● Klub Parník  17-23 
● Minikino Kavárna  15-02 
● Klub Atlantik 16-24 
● PLATO  17-23 
● Hasičské muzeum města Ostravy 17-24 
● Antikvariát a klub Fiducia 18-22
● Národní památkový ústav 18-24 

● Národní zemědělské muzeum 18-23 
● Důl Michal 18-24 
● Muzeum Milana Dobeše 18-24 
● Železniční muzeum  17-23 
● Dopravní podnik Ostrava 18-24 
● Miniuni – Svět miniatur  18-23 
● Knihovna města Ostravy 18-24 
● MS vědecká knihovna 17-24 
● Janáčkova filharmonie Ostrava 17-24 
● Lid. konzervatoř a Múzická škola 17-22 
● Střední umělecká škola, Ostrava 17-24 
● TyfloCentrum Ostrava 19-24 

● Cirkulum 16-22 
● Slezská lilie 16-24 
● Radnice MOaP + Pop Academy 17-21 
● Galerie Magna 17-22 
● Výtvarné centrum Chagall 17-24 
● Slezskoostravská galerie 17-24
● Muzeum a Galerie Mlejn 18-24 
● Galerie Jáma 10  18-22 
● Industrial Gallery 18-24
● Cooltour  17-24 
● Stará aréna 14-02 
● Centrum PANT  17-24 
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V Porubě může vzniknout jedna z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě. Obyvatelé ji vítají

Nová tramvajová trať bude ekologická a nehlučná 
doprava ve městě

Tramvajová doprava představuje ve 
městech v současné době nejefek-
tivnější způsob řešení problematiky 
městské hromadné dopravy. Nová 
tramvajová trať v Porubě, která by 
měla vést od zastávky Slovan k Duze 
a dále k hypermarketu Globus, patří 
mezi nejdůležitější projekty města.

 Mezi hlavní důvody pro stavbu 
nové tramvajové trati v Porubě patří 
bezpřestupovost, přepravní kapacita, 
hustota silniční dopravy a ekologi-
zace dopravy. Nová tramvaj umožní 
obyvatelům 7. a 8. obvodu cestovat 
bez přestupu do centra města a na za-
stávku Vřesinská. Tramvaje disponují 
větším počtem míst než autobusy, což 
zvýší přepravní komfort zvláště v době 
dopravních špiček. Se stále se zvyšují-
cím počtem automobilů se prodlužují 
dojezdové časy autobusů. Elektrobu-
sy nebo trolejbusy nemohou v tomto 
směru tramvajím konkurovat a ani je 
nahradit. 

Obrovskou výhodou tramvají je, 
že je dopravní špička prakticky ne-
zpomalí. Díky moderně řízeným kři-
žovatkám budou nejrychlejším hro-
madným dopravním prostředkem 
v Ostravě. Rychlá doprava tramvají do 
centra bude také důvodem, proč větší 
počet řidičů nechá svá auta doma a do 
centra se vydá právě tramvají.  

Velmi důležité je ekologické hle-
disko. 64 procent polétavého prachu 
PM10 v ovzduší Poruby je produková-
no silniční dopravou. Tramvaje však 
polétavý prach neprodukují. 

„Projekt pracovně nazvaný Eko-
logizace veřejné dopravy v Porubě je 
připravován intenzivně od roku 2014. 
Přitom plán na rozšíření tramvajové 
trati na sever Poruby je starý mnoho 

desítek let,“ zdůraznil primátor To-
máš Macura. 

„Tramvaje neprodukují žádné emi-
se. A přesně to dnešní Ostrava potře-
buje –  moderní, rychlý a bezemisní 
způsob přepravy osob v rámci celé Os-
travy,“ dodal primátor.

Záměr postavit novou tramvajo-
vou trať našel ohlas i u obyvatel Po-
ruby. Ve veřejném fóru k projektům 
města pro ni hlasoval největší počet 
občanů. Jednalo se o menší skupinu 
porubských obyvatel, avšak v anketě 
Porubské desatero se tramvajová trať 

umístila na druhém místě se ziskem 
590 hlasů. 

Při projektování a výstavbě nové 
tramvajové tratě budou použity nej-
modernější technologie, a to v kolejiš-
ti i v použitých tramvajích. Kombinace 
těchto moderních technických řešení 
výrazně snižuje hluk i vibrace, které 
kolejová doprava způsobuje. Nové 
prvky pro kolejiště s gumovými prvky 
a protihlukový travnatý povrch byly 
v loňském roce úspěšně vyzkoušeny 
v centru Ostravy. 

Nové tramvaje švýcarské firmy Sta-

dler vyrobené speciálně pro Ostravu 
jsou vybaveny dvojnásobným od-
pružením každé nápravy a před koly 
mají protihlukové bočnice. Poruba tak 
může získat jednu z nejmodernějších 
tramvajových tratí v Evropě. 

Celý projekt by měl stát přibližně 
miliardu korun, přičemž se počítá, 
že bude financován z prostředků Ev-
ropské unie. O nové tramvajové trati 
budou v průběhu června jednat zastu-
pitelstva městských obvodů Poruba a  
Pustkovec a také zastupitelstvo statu-
tárního města Ostravy.  (rs)

Vizualizace nové tramvajové trati u zastávky Slovan v Porubě. 

Přijďte debatovat 
o nové porubské  
tramvajové trati
Druhá beseda k nové tramvajové 
trati v Porubě se uskuteční v pon-
dělí 18. června od 17 hodin ve spo-
lečenském sálu Domu s pečovatel-
skou službou Slunečnice v Porubě. 
Besedy se zúčastní primátor Tomáš 
Macura, členové vedení města, ob-
vodu i Dopravního podniku Ostra-
va, kteří budou zodpovídat dotazy 
občanů.  

Pro pěší je do sálu, kde se bese-
da bude konat, lepší přístup z ulice 
17. listopadu. Do areálu je možné 
vstoupit i hlavní bránou z Opavské 
ulice. U hlavní brány je možné za-
parkovat automobily.  (rs)

Zastávka u ulice Karola Šmidkeho a noční pohled na budoucí areál u Duhy ve vizualizaci.
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DŮM KULTURY AKORD. 6. 6. (19) Hrdý 
Budžes;  16. 6. (19) Tančírna; 19. 6. (19) Jordan; 
23. 6. (19) Filumena Marturano.
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla: 
7. 6. (19) Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem; 
11. 6. (19) Dekameron; 18. 6. (19) Brouk v hlavě; 
19. 6. (19) Shirley Valentine; 20. 6. (19) Velká 
zebra aneb Jak že se to jmenujete? Zábava: 8. 6. 
(19) Poutníci; 17. 6. (17) Dance for people. Pro 
děti: 9. 6. (16) Krkonošské pohádky; 16. 6. (15) 
Štístko a Poupěnka. Bolšoj balet: 10. 6. (16.45) 
Delibes/Vicharev: Coppélie.
DIVADLO LOUTEK. 6. 6. (17) Babičko, vyprávěj 
neco...; 8. 6. (17) Muminci: Čarodějův klobouk; 
10. 6. (10) Jak šlo vejce na vandr; 17. 6. (10) O víle 
menší než zrnko máku; 24. 6. (10) Vyrob si svou 
loutku.
ČERNÁ LOUKA. 10. 6. (8–12) Avízo bazar; 
16. 6. (7–12) Bleší trhy; 17. 6. (8–12) Fauna trhy.
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 8. 6. Jazzopen 
2018; 16. 6. Den policie; 23. 6. Country fontana; 
26. 6. Chemie na hradě. 
JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA. 
14. 6. (19) Zpívá Eva Dřízgová-Jirušová; 16. 6. 
(20), 17. 6. (16.30, 20) Jaromír Nohavica s Janáč-
kovou filharmonií; 27. 6. (18) Janáčkova filhar-
monie dětem.    
ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA. 7. 6. (16 až 
20) Odborná plánovací dílna o náměstí Edvarda 
Beneše a Ostravici-Textilii; 9. 6. (18–22) Ost-
ravská muzejní noc; 12. 6. (15.45–21) Výlet, film 
a debata o Heřmanické haldě; 20. 6. (19) Lèche 
moi (FR) & Noitt koncert; 21. 6. (18) Komento-
vaná procházka po hrobech slavných osobností 
na slezskoostravském hřbitově; 23. 6. (18) Mi-
chal Macků/Geláže; 25. 6. (18) David Krňanský: 
Black out; 27. 6. (18) Osmašedesátý.
POZVÁNKA NA MICHALFEST. Vyrazte na 
hudební festival Michal Fest konaný ve dnech 
15. a 16. června na Důl Michal. Vystoupí Goran 
Bregović, Mandrage, Thom Artway, Švihadlo, 
Lipo, Tereza Kerndlová, Ivan Mládek a další. 
JAZZOPEN FESTIVAL. Ostravský jazzový svá-
tek se uskuteční 2. až 8. června na nádvoří Slez-
skoostravského hradu, v hudebním klubu Pjetka 
na Havlíčkově nábřeží a hudebním Klubu Parník. 
Představí se na něm špičkové zahraniční i české 
kapely a umělci.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVÍ. Základní škola 
Josefa Valčíka v Ostravě-Porubě má rovnou dva 
velké důvody k oslavě. Před 35 lety usedli do škol-
ních lavic první žáci a uplynulo 30 let od první 
hudební třídy na této škole. Ve čtvrtek 7. června 
(18) se uskuteční v Aule VŠB-TUO slavnostní 
koncert a 9. června (9 – 15) proběhne setkání 
všech absolventů na půdě ZŠ J. Valčíka.
FESTIVAL SLEZSKÁ LILIE. Osmý ročník me-
zinárodního křesťanského festivalu Slezská li-
lie, tentokrát se zaměřením na rodinu a děti, 
proběhne od 8. do 10. června. Páteční Večer 
nadějí začíná před katedrálou Božského spasite-
le v 18 hodin Mší svatou za mládež a koncerty. 
Hlavním sobotním bodem programu je muzikál 
Jesus Christ Superstar konaný před katedrálou. 
Koncerty a přednášky budou probíhat i v kostele 
sv. Václava (16–24) nebo v kině Vesmír. Nedělní 
Den andělů se uskuteční v kostele sv. Antonína 
z Padovy v Ostravě-Kunčičkách (9.30–16). Kom-
pletní festivalový program naleznete na webo-
vých stránkách www.slezskalilie.cz. 

co, kdy, kde ve městě

Galerii ZaZa otevřou 
Wagner se Zoubkem
V Ostravě zahájí provoz nová galerie výtvarného 
umění ZaZa v Sokolské ulici 4 naproti zastávce u bý-
valého obchodního domu ASO. „Vedle pravidelných 
autorských výstav špičkového současného umění 
nabízíme pomoc při budování uměleckých sbírek, 
tipy na současné mladé umělce a poradenství v rám-
ci investic do umění,“ řekla spolumajitelka galerie 
Radana Zapletalová. 

Na své premiérové výstavě galerie představí díla 
Jasana Zoubka a Radana Wagnera. Zoubkovy sochy 
odrážejí podstatu života, víru, spojení s přírodou.  
Malíř Wagner působí na výtvarné scéně od 80. let. 
Postupně opouští figury a symboly a zabývá se svět-
lem, které je pro něj energií a možností svět nejen 
vidět, ale také zastřít nebo rozostřit. Vernisáž se 
koná 21. června v 17 hodin.  (rs) 

Multižánrový festival nabídne atmosféru plnou radosti a zážitků

Festival v ulicích se blíží
Konec školního roku bude již tradičně patřit Festi-
valu v ulicích a v pátek 29. června a o den později 
v sobotu rozproudí centrum Ostravy. Multižánrový 
festival nabídne atmosféru plnou radosti a zážitků. 

Připraveny jsou desítky výběrových koncertů na 
pódiích i mimo ně. Můžete se těšit na tradiční prů-
vod, workshopy, soutěže i nespočet sportovních ak-
tivit. Chybět nebude design zóna nebo bohatý pro-
gram pro děti. 

Festival v ulicích nabídne hudbu všech žánrů a to 
na čtyřech festivalových scénách: ve valech před 
Slezskoostravským hradem, v amfiteátru hradu, na 
Černé louce a před Cooltourem. 

Letošní festival zahájí oblíbený písničkář Pokáč. 
Těšit se můžete na Anetu Langerovou, Daru Rolins, 
Davida Stypku, kapelu Zrní, která vystoupí společně 
s Camerata Janáček. K největším zahraničním ta-
hákům patří britští The Carny Villains nebo finská 
kapela Tuuletar. Vstup je zdarma. (hob)

Nová opera je zpět
Dny nové opery NODO se po roční pauze vracejí ve 
dnech 24. až 28. června. Výjimečností festivalu je 
prezentace oper v české nebo světové premiéře a je-
jich nastudování a realizace přímo v Ostravě. 

Nejočekávanější produkcí ostravského festivalu 
NODO je opera Přijď království Tvé od Aloise Háby. 
Jediná dvě představení Hábovy šestinotónové ope-
ry, která vznikla v letech 1937–1942, se konají ve 
světové premiéře 24. a 25. června v Divadle Jiřího 
Myrona v Ostravě a dílo exkluzivně pro festival na-
studoval dirigent Bruno Ferrandis. 

Velký symfonický orchestr vytvoří Ostravská ban-
da a ONO/ Ostrava New Orchestra. V Ostravě se 
také uskuteční světové a české premiéry oper Johna 
Cage, Rudolfa Komorouse, Juliuse Eastmana, Dani-
ela Lo a další.  Festival NODO 2018 se koná za hlav-
ní finanční podpory města Ostravy. Více informací 
najdete na www.newmusicostrava.cz.  (hob)

Apokalypsa ovládla galerii Plato 
městská galerie

Tuny ornice, betonové kry, kmeny stromů, zátiší 
s terénním autem a rostliny, které tím vším pro-
růstají. Taková bude autorská zahrada Garden of 
the Future v Plato Ostrava. Společným uměleckým 
projektem čtyř tvůrců z České republiky a Nizozemí 
pokračuje městská galerie v budování funkčního zá-
zemí s umělci. Zahrada budoucnosti byla otevřena 
na konci května působivou performancí v bývalém 
zahradním centru hobbymarketu Bauhaus.  

Otevření zahrady je druhou etapou cyklu Dočasné 
struktury, kdy Plato na ploše téměř 5000 m2 vytvá-
ří funkční zázemí galerie v podobě tzv. site-specific 
uměleckých děl. Zahrada navazuje na knihovnu s čí-
tárnou, bistro a prodejnu knih – tři výstavní projek-
ty šesti tvůrců z ČR, Slovenska a Polska. 

Autory vizuálního řešení a funkční koncepce za-
hrady, která odkazuje ke světu po apokalypse, jsou 
laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého (2016) Maty-
áš Chochola a oceňovaní zahradní architekti a zakla-
datelé brněnského Atelieru Partero, Mirka Svorová 
a Jakub Finger. Nizozemský umělec Rustan Söder-
ling v zahradě vystavuje autorské video s odkazem 

na zánik dnešní civilizace. Garden of the Future 
propojuje dvě alternativní představy o budoucnosti 
světa bez lidí. Na jedné straně je to opojení vizuální 
silou toho, co zbylo z ikonických míst velkých civi-
lizací. Na straně druhé důvěra v obnovitelnou sílu 
přírody.  (r)

Autorská zahrada v Bauhausu.  Foto: René Stejskal

Na návštěvníky čeká zajímavý program. 
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FRIDA KAHLO. Muzikál Malovat a milovat při-
blíží životní příběh legendární mexické malířky 
Fridy Kahlo. Život plný vášně, lásky, podmanivé 
hudby, barevných kostýmů, tance a dílo excent-
rické malířky a jejího partnera Diega Rivery jsou 
kvůli svému univerzálnímu poselství přitažlivé i v 
naší době. Sólisté a tanečníci v nádherných ba-
revných kostýmech, fantastickou hudbou a živým 
orchestrem předvedou 15. června od 19 hodin v 
kulturním centru Cooltour oslavu nezkrotného 
života jedné z nejznámějších malířek 20. století. 
PREMIÉRY V  DIVADLECH. Slavné fantastic-
ké postavičky skřítků muminků a jejich přátel, 
známé z knížek i animovaných seriálů, se s ce-
lým muminím údolím přenesou 8. června od 
17 hodin na jeviště divadla loutek. Divadlo An-
tonína Dvořáka uvede jevištní podobu knihy 
z kultovního cyklu Terryho Pratchetta Úžasná 
Zeměplocha, v níž jsou zkombinovány fantaskní 
prvky s břitkým humorem a popkulturními od-
kazy. Maškaráda čili Fantom Opery má premiéru 
14. června v 18.30. Divadelní sezonu u Bezručů 
uzavírá květnová premiéra inscenace #nejsemra-
sista_ale z prostředí internetových diskusí, kde 
pod pláštěm anonymity a hrdosti na vlastní názor 
často bují sdílená nenávist a strach. 
LETNÍ KINO V PORUBĚ. Porubské letní kino 
zahájí 27. června (21.45) americká romantická 
komedie Hudbu složil, slova napsal s Hughem 
Grantem a Drew Barrymor v hlavních rolích. Čes-
ký film Na samotě u lesa diváci zhlédnou 25. čer-
vence (21.30). Animovaná komedie Já, padouch 
3 se bude promítat 22. srpna (20.30). Letošní 
program nabídne jednu novinku. Zatímco filmy 
Hudbu složil, slova napsal a Já, padouch 3 se bu-
dou promítat na klasickém místě ve Francouzské 
ulici, snímek Na samotě u lesa se vrátí do míst, 
kam chodily za filmy generace Ostravanů – do 
Letního kina Amfi za DK Poklad. 
OLDIES FESTIVAL. Pořadatelé přivezou do Os-
travy v sobotu 16. června do Dolní oblasti Vítko-
vice ty největší hvězdy eurodance, které válcovaly 
evropské hitparády v devadesátých letech. Letos 
diváky roztančí Masterboy & Beatrix Delgado, 
Sin with Sebastian, Pharao, Maxx a další. 
TANEC PRAHA V  OSTRAVĚ. Jubilejní 30. 
ročník Mezinárodního festivalu současného tan-
ce a pohybového divadla Tanec Praha přijíždí do 
Ostravy se dvěma představeními. Venkovní před-
stavení Origami v Dolní oblasti Vítkovice se usku-
teční 13. června a představení Sunday Neurosis 
20. června v kulturním centru Cooltour, jemuž 
o  den dříve předchází workshop tvorby vlastní 
choreografie. Více na www.tanecpraha.org.
DŮM UMĚNÍ. Od 20. června bude k vidění v Ga-
lerii výtvarného umění výstava Kdo je vítězem? 
Mezi vystavujícími autory bude Tomáš Císařov-
ský, Jiří Načeradský, Jan Šerých, Patricie Fexová 
a další. Leitmotivem výstavy je téma trasy, časově 
vymezené sekvence, cesty životem, stopy ohrani-
čené body A (začátku) a B (konce?). 
MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ. V Archivu 
města Ostravy se bude u příležitosti Mezinárod-
ního dne archivů 9. června od 10 do 18 hodin 
konat výstava s názvem Leoš Janáček a Ostrava. 
V roce stého výročí vzniku republiky si připomí-
náme 90. výročí úmrtí uznávaného hudebního 
skladatele. Cílem výstavy je připomenout jeho 
návštěvy Ostravy, mistrovy žáky a předpremiéru 
2. verze opery Její pastorkyňa v roce 1906. (hob)

co, kdy, kde ve městě

Císařovský zachytil Havlův život 
Malíř Tomáš Císařovský vystavuje své malby v Diva-
dle Antonína Dvořáka a v Galerii dole v antikvariátu 
Fiducia. Do foyer divadla umístil velkoformátové 
malby, na nichž zachytil Václava Havla v dětských 
letech, v období disentu a během jeho prezidentová-
ní. Na prvním obrazu vykukuje malý Václav Havel 
zpod stolu v baru v Lucerně. „Tady nese Václav Ha-
vel mladého Magora (Ivana Martina Jirouse, básní-
ka a spolupracovníka kapely The Plastic People of 
the Universe – pozn. red.), který připomíná Krista,“ 
ukazoval Císařovský na jednu z maleb. 

Na dalším obraze Havel přijal skupinu Rolling 
Stones a s Mickem Jaggerem hraje dětskou hru pře-
bíračku. Císařovský se vyrovnal s havlovskou tema-
tikou po svém, bez velkého patosu, zvolil spíše nad-
sázku a do obrazů ukryl různé významy a symboly. 
Divák tak má dvě možnosti – buď si rychle prohléd-
nout výrazné obrazy v pastelových barvách, anebo 
u každého postát a hledat v nich příběhy z Havlova 
života. Výstava trvá do 28. června a je otevřena  ho-
dinu před představením. Souběžná Císařovského 

výstava se koná v Galerii Dole. Za figurálními mo-
tivy se odvíjejí existenční příběhy a zamyšlení nad 
současným světem. Výstavu si zájemci mohou pro-
hlédnout do 20. června.  (rs)

Tomáš Císařovský, bar Lucerna a malý Václav Havel 
vykukující zpod stolu.  Foto: René Stejskal

Nový cirkus a pouliční divadlo v Porubě
Druhý červnový víkend Ostrava ožije mezinárodním 
festivalem nového cirkusu a pouličního divadla. Ori-
ginální koncept festivalu konaný ve dnech od 8. do 
10. června zahrnuje prezentaci a popularizaci umě-
leckých žánrů jako jsou nový cirkus, tanec, hudba, 
pantomima či pouliční, pohybové a improvizační 
divadlo. Návštěvníci se mohou těšit na neopako-
vatelná představení domácích i zahraničních uměl-
ců pod širým nebem. Festivalový areál tvoří horní 

část Hlavní třídy od kruhového objezdu, kde vyroste 
jedna ze dvou interiérových scén v podobě velkého 
cirkusového šapitó, až po ulici 17. listopadu. Druhou 
interiérovou scénu naleznete v budově auly VŠB. 

Vstupenky na všechna interiérová představení 
lze zakoupit na webových stránkách festivalu www.
cirkulum.cz nebo v pokladně Informačního centra 
Poruba na Hlavní třídě. Akce se koná pod záštitou 
náměstka primátora Zbyňka Pražáka.  (hob)

Výstava o historii fotoaparátů
ostravské muzem

Ostravské muzeum připravuje novou výstavu s ná-
zvem Pozor, vyletí ptáček. Představí historii fotoa-
parátů a fotografií ze soukromých sbírek i ze sbírek 
Ostravského muzea. Další část výstavy bude věno-
vána prvorepublikovým ostravským fotoateliérům 
– ateliér Spisar, Boček-Valentík, Wenzel. Vernisáž 

proběhne 19. června od 17 hodin před budovou staré 
radnice. Součástí vernisáže bude křest kalendáře s 
fotografiemi Borise Rennera připomínajícími první 
republiku. Výtěžek z prodeje poputuje pacientům 
s dětskou obrnou. Rovněž bude pokřtěno fotoalbum 
ostravského fotografa Karla Hůlky Ostrava 1928 
s autentickými záběry Ostravy z roku 1928. Výstava 
potrvá do 2. září letošního roku.  (red)

Výstava se bude věnovat i prvorepublikovým ostravským fotoateliérům.  Foto: Ostravské muzeum
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Večer s vědci 
na téma voda
Cyklus „Večery s vědci“, který se 
pravidelně koná v diskuzním cent-
ru Pant, vždy provází vysoký zájem 
návštěvníků. Atraktivní téma se za-
jímavými hosty čeká na zájemce 
i tentokrát. Beseda s podtitulem 
Voda: živel potřebný i nevyzpy-
tatelný se koná 13. června od 17.30 
v ulici Čs. legií 1222. Hosty budou 
Jan Hradecký z Ostravské univerzi-
ty, Miroslav Kyncl z Vysoké školy 
báňské a náměstkyně primátora 
pro životní prostředí Kateřina Še-
bestová. Rezonovat budou témata 
jako: jaká je role vody v krajině, je 
vysychající krajina ohrožením pro 
obyvatele Ostravy, zda jsme při-
praveni na změnu klimatu a další. 
Moderátorem večera bude i ten-
tokrát Petr Pánek. Vstup je volný. 
 (ph)

Městská nemocnice Ostrava vlastní špičkový přístroj, jediný v České republice

Robot pomůže u náročných operací
zdravotnictví

Neurochirurgické oddělení Městské 
nemocnice Ostrava začalo používat 
nový přístroj Zeiss Kinevo 900 – ro-
botický vizualizační systém, který na-
hrazuje současný operační mikroskop. 
Jedná se o v současnosti nejmoderněj-
ší vizualizační systém na trhu používa-
ný při neurochirurgických operacích, 
první přístroj tohoto druhu v České 
republice. 

„Nový přístroj ulehčí práci ope-
ratérovi, zákrok je bezpečnější i pro 
pacienta a minimalizovány jsou také 
pooperační komplikace. Robotický 
asistent umožní preciznější zaostře-
ní na operované části těla, ke kterým 
je omezen přístup,“ řekl ředitel MNO 
Petr Uhlig.

Hlavními přednostmi přístroje je 
robotické řízení stativu, ramen a op-

tiky mikroskopu v šesti osách, které 
umožňuje operatérovi lepší přehled-
nost operačního pole a stabilitu při 
výkonu. Jeho pořizovací hodnota je 
12,35 milionu korun. „Přesně podle 
našeho plánu pokračujeme v moder-
nizaci nemocnice. To se týká nejen re-
konstrukce budov a nové výstavby, ale 
také obměny vybavení jednotlivých 
oddělení. Nákup přístroje, který jinde 
v České republice zatím k dispozici ne-
mají, jen potvrzuje, že to s moderniza-
cí myslíme opravdu vážně. V součas-
né době máme ve speciálně zřízeném 
fondu pro rozvoj nemocnice několik 
stovek milionů korun. Je jisté, že další 
obměna přístrojového vybavení v ne-
mocnici nás čeká i v dalších měsících,“ 
dodal náměstek primátora pro zdra-
votnictví Michal Mariánek. Ve fondu 
pro rozvoj nemocnice je aktuálně té-
měř 471 milionů korun. (r) Nová posila neurochirgů v MNO. 

Společně za bezpečnější město
Zástupci městského ředitelství policie, 
městské policie, Dopravního podniku 
Ostrava a také nákupních středisek 
na území města si 29. května z rukou 
náměstka primátora Michala Marián-
ka převzali certifikát Partner projektu 
Bezpečnější Ostrava.  

Byli tím oceněni za dlouhodobou 
spolupráci v rámci projektu, jehož 
jsou zakládajícími členy. Nákupní 
centra aktivně spolupracují s bezpeč-
nostními složkami a městem a starají 
se o bezpečnost zboží i zákazníků.  

„Ocenění certifikátem Partner pro-
jektu Bezpečnější Ostrava jsem navrhl 
udělit vzhledem ke dlouhodobě výbor-
né spolupráci se všemi partnery, která 
pokračuje také v roce 2018. Rád bych 
udělením certifikátu výbornou spolu-
práci zpečetil oficiálně,“ uvedl náměs-
tek primátora pro oblast prevence kri-
minality Michal Mariánek.

Projekt obdržel v roce 2016 třetí 
místo v soutěži Ministerstva vnitra 
„Nejlepší preventivní projekt na míst-
ní úrovni“.  (red)

Náměstek primátora Michal Mariánek (druhý zleva) předal ocenění zástupcům 
organizací zapojených do projektu Bezpečnější Ostrava.  Foto: René Stejskal

Ostravou projely historické automobily a motocykly
Veteran Rallye Ostrava se konala již 
podvacáté. Historické automobily 
a motocykly majitelů z Česka, Slo-
venskal a Polska v sobotu 26. května 
odstartovaly z Masarykova náměstí, 
projely náměstím Svatopluka Čecha 
v Přívoze a po celodenní vyjížďce se 

vrátily na náměstí SNP do Zábřehu. 
Ostravané obdivovali vozy Tatra z 20.
let minulého století, autoveterány 
značek Ford, MG a BMW, superspor-
tovní automobily Jaguar E nebo Lotus 
Europa a aplaudovali majiteli velore-
xu s nezvyklou úpravou vozítka.  (rs)  
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Při vjezdu do města Tomáše Garrigua Masaryka vítaly podél cest stovky lidí a zněly sirény závodů

Prezidentská návštěva v Moravské Ostravě
z archivu města

Oficiální návštěva prezidenta Tomá-
še Garrigua Masaryka v Moravské 
Ostravě v roce 1924 byla významnou 
událostí, očekávanou veřejností a pře-
devším předními činiteli politického, 
hospodářského a společenského živo-
ta regionu. 

Masarykovy pobyty v Ostravě
Město se chtělo prezentovat jako dy-
namicky se rozvíjející průmyslové 
centrum, kde se podařilo utlumit soci-
ální a národnostní konflikty. 
Nebyl to však první Masarykův po-
byt v Moravské Ostravě. Poprvé zde 
přednášel o sociální otázce v dubnu 
1902. Přijel na pozvání JUDr. Anto-
nína Táborského, v jehož bytě v ulici 
Na Hradbách č. p. 1111 v Moravské 
Ostravě také bydlel. Druhou a zároveň 
poslední návštěvu absolvoval již jako 
prezident Československa v červnu 
1924. Jejímu průběhu byla věnována 
mimořádná pozornost a detailně se jí 
věnoval dobový tisk. Připomeňme si 
její průběh.

Prezident s doprovodem vyjel v ran-
ních hodinách 25. června 1924 z Opavy 
směrem na Moravskou Ostravu přes 

Hlučín a Petřkovice. V Přívoze jej na 
mostě přes Odru uvítal proslovem 
zástupce vládního komisaře města 
Moravské Ostravy Jan Geisler. Při 
vjezdu do města byl, kromě stovek 
lidí tvořících špalíry podél cesty, 
„pozdraven sirénami všech průmys-
lových a důlních závodů.“ Hasičské 
sbory byly v této souvislosti upo-
zorněny „aby toto nepovažovaly za 
poplašné znamení k požáru.“ 

Setkání s vedením města
Druhou zastávkou bylo Masarykovo 
náměstí (přejmenované z Hlavního 
náměstí v roce 1919), kde jej očeká-
valo několik tisíc občanů. Z tribuny 
před radnicí (dnes Ostravské muze-
um) přednesli své zdravice vládní ko-
misař Jan Prokeš, členové Národního 
shromáždění, zástupce legionářů, za 
německé strany dr. Ludwig Brixel; 
T. G. Masaryk odpověděl krátkými 
projevy v češtině a němčině. V radni-
ci se pak prezident zapsal do pamětní 
knihy, přijal konzuly Francie, Polska, 
Německa, Itálie a Rakouska, gene-
rálního ředitele dr. Františka Pospí-
šila za Ředitelskou konferenci OKR, 
představitele moravskoostravského 
starostenského sboru, Revírní rady 
hornické, Krajské odborové rady, Sva-
zu moravskoslezských průmyslníků, 
delegáty polských kulturních a hospo-
dářských organizací a další osobnosti. 

Po krátkém prezidentově odpočinku 
se kolona vydala zpět do Přívozu na 
koksovnu jámy František (později 
Důl Odra). Prohlídku místního závo-
du zahájili projevy generální ředitel 
Pospíšil a zástupce závodní rady Jan 
Kulfa. Prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk projevil „neobyčejný zájem 
o provoz závodu, nechal se dopodrob-

na informovati a bylo viděti, že jest 
mohutností a velkolepostí těchto pod-
niků přímo překvapen.“ 

Dalším bodem programu byl oběd 
v Národním domě (dnes Divadlo 
Jiřího Myrona), po němž se prezident 
odebral do Vítkovických železáren. 
Zde jej očekávali mj. majitelé Vítko-
vického horního a hutního těžířstva 
Eugen Rothschild, Rudolf a Wilhelm 
Gutmannovi, generální ředitel Ad-
olf Sonnenschein a předseda závod-
ní rady Augustin Pavlík. Proběhla 
prohlídka nové vítkovické ocelárny 
a válcovny. Rovněž zde „naskytla se 
zajímavá podívaná, ve které jistě na 
pana prezidenta působilo, jak tato 
práce jest těžká a současně důmysl-
ná a jaké veliké věci dělnické ruce za 
pomocí strojů zhotovují… Poděkovav 
všem za přijetí a vysloviv nad vším, 
co viděl, oprávněný obdiv“, odjel s do-

provodem k nádraží frýdlantské dráhy 
Ostrava-Vítkovice.  

Krásná kytice od žačky
Po celé trase byl prezident Masaryk 
pozdravován stovkami občanů. Při 
průjezdu Mariánskými Horami 
dokonce místní členové hasičského 
sboru zastavili konvoj, aby mohli vzdát 
prezidentovi hold a „mimo to přijal 
od jedné žačky a dorostu DTJ krás-
nou kytici“. Na železniční stanici se 
s prezidentem v odpoledních ho dinách 
roz loučil Jan Prokeš. Poté již vlak „byl 
v pohybu a unášel předrahého a milého 
hosta směrem k Frýdku… Prezident 
ještě mává z okna... a vlak odnáší již 
vzácného hosta z mlh černého Ostravs-
ka…“ Takto poeticky líčí závěr návštěvy 
prezidenta vrchní právní rada Bedřich 
Beneš v Almanachu města Moravské 
Ostravy.  Martin Juřica

Průjezd prezidentské kolony Nádražní ulicí kolem Německého domu (budova 
zcela vpravo s vyvěšenou státní vlajkou).

T. G. Masaryk před prohlídkou koksovny jámy František v Přívoze.Uvítání prezidenta ve Vítkovických železárnách (vpravo Eugen Rothschild).

Podpis prezidenta v Pamětní knize 
Velké Ostravy 25. 6. 1924.
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Tři vzácní samci mangabeje žlutobřichého se časem vrátí zpátky do Liberce

Ostravská zoo má nový druh primáta
zoo ostrava

V ostravské zoologické zahradě je 
v pavilonu primátů k vidění tříčlen-
ná skupina vzácných afrických opic 
mangabejů žlutobřichých. Pocházejí 
ze Zoo Liberec, kde probíhají úpravy 
v tamním pavilonu primátů. Jakmi-
le budou práce dokončeny, tři samci 
mangabejů se do Liberce opět vrátí. 
Jejich pobyt v Ostravě je tak dočasný.

Mangabej žlutobřichý je endemitem 
Demokratické republiky Kongo. Tento 
zástupce čeledi kočkodanovitých obý-
vá nížinné deštné lesy. Pohybuje se 
převážně po zemi v podrostu, kde hle-
dá potravu. Žije ve smíšených skupi-

nách s několika samci i samicemi ob-
vykle v počtu 15 až 35 jedinců. O životě 
těchto opic je známo jen velmi málo.  

Jejich stav v přírodě klesá přede-
vším v důsledku lovu pro maso a vli-
vem činnosti člověka. I proto je pro ně 
veden Evropský záchovný program, 
jehož cílem je udržovat v lidské péči 
životaschopnou záložní populaci da-
ného druhu. 

Celková světová populace manga-
bejů žlutobřichých ale není nijak po-
četná, čítá pouhých 29 jedinců, kteří 
jsou chováni jen v deseti zoo na světě. 
V rámci Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad se jedná o jediné 
zástupce tohoto druhu. (hob)

Jeden ze samců mangabeje žlutobři-
chého.  Foto: Pavel Vlček

Změny ve vydávání řidičských průkazů 
Novelou zákona č. 361/2000 Sb. o sil-
ničním provozu dochází od 1. července 
2018 ke změně ve vydávání řidičských 
průkazů (ŘP). Žadatelé mohou žá-
dost o vydání ŘP podat u kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, tedy nikoliv nutně tam, kde 
mají trvalé bydliště. K žádosti nemusí 
přikládat papírovou fotografii, tu bu-
dou pořizovat úředníci registru řidičů 
na místě nebo je budou mít k dispozici 
z registrů Ministerstva vnitra. 

Místní příslušnost nadále zůstává 
podle místa trvalého bydliště tam, kde 
se bude i nadále řešit podmínění, ome-
zení, odebrání a vrácení řidičského 
oprávnění (ŘO) a s tím spojené úkony, 
vrácení ŘP, odevzdání ŘP jeho držite-
lem z důvodu pozbytí a uložením záka-
zu řízení motorových vozidel, vedení 
údajů v informačním systému centrál-
ního registru řidičů – záznam o pře-
stupcích, bodovém hodnocení apod. 

Platnost řidičských průkazů po 1. 7. 
2018 zůstává i nadále na pět let ode 
dne jeho vydání, pokud osvědčuje i ři-
dičské oprávnění udělené pro skupinu 
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo 
D+E, anebo deset let ode dne jeho vy-
dání v ostatních případech. Jedná se 
o dobu administrativní platnosti, je-
jím uplynutím však nezaniká řidičské 
oprávnění. 

Jsou-li splněny podmínky pro vydá-
ní řidičského průkazu, vydá příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností řidičský průkaz nejpozději do 20 
dnů ode dne podání žádosti. Žádá-li 
držitel řidičského oprávnění o vydání 
řidičského průkazu ve lhůtě kratší než 
je lhůta do 20 dnů, lze mu vydat řidič-
ský průkaz do pěti pracovních dnů.

Novelizován je rovněž zákon 
o správních poplatcích č. 634/2004 
Sb., kde se 1. 7. 2018 mění správní po-
platky. Za vydání nového ŘP je stano-

ven správní poplatek ve výši 200 ko-
run, za vydání do pěti pracovních dnů 
činí poplatek 700 korun. 

V ostatních případech zůstává 
správní poplatek nezměněn, stejně 
tak jako nutnost doložení standardní 
fotografie u požadavku na vyhotovení 
mezinárodního řidičského průkazu. 

Vzhledem k  technickým úpravám 
v systému registru řidičů pro nový 
způsob odbavování žadatelů bude 
v závěru června z důvodu přechodu 
aplikace na ostrý provoz omezen  pro-
voz registru řidičů následovně:
● čtvrtek  28.  června – ukončení 
příjmu žádostí o vydání ŘP resp. di-
gitální karty do 12 hodin, výdej ŘP, 
výpis karty řidiče, výdej MŘP bude 
možný do konce úředních hodin
● pátek  29.  června – pracoviště 
agendy řidičů bude uzavřeno
● od  2.  července  – běžný provoz 
v novém systému.  (dm)

Školáci se utkali v cyklistické dopravní soutěži
Do okresního kola Dopravní soutě-
že mladých cyklistů, které se konalo 
11. května v areálu školy A. Kučery 
v Hrabůvce, postoupilo přes tři oblast-
ní kola 18 družstev ve dvou věkových 

kategoriích ze škol na území Ostravy 
a správně přičleněných obcí. V kaž-
dém družstvu v kategoriích 10 – 12 let 
a 12 – 16 let soutěžili dva chlapci a dvě 
dívky. Klání tvořila jízda zručnosti, jíz-

da po dětském dopravním hřišti, test 
z pravidel silničního provozu a pravi-
del poskytování první pomoci. Nejvíce 
se zadařilo mladým závodníkům ze 
Základní a mateřské školy A. Kučery 
v Hrabůvce, kteří zvítězili v obou věko-
vých kategoriích. Družstva na prvních 
třech místech obdržela diplom a me-
daile, z rukou ostravského radního pro 
dopravu Lukáše Semeráka pak každý 
tým převzal pohár. Vítězové postupují 
do krajského kola, které se uskuteční  
ve Frenštátě pod Radhoštěm ve dnech 
24. a 25. května. 
Výsledky. I. věková kategorie: 

1. ZŠ A. Kučery (107 trestných bodů), 
2. ZŠ Volgogradská 6B (173), 3. ZŠ Še-
nov (178), 

II. věková kategorie: 1. ZŠ A. Kučery 
(58 trestných bodů), 2. ZŠ Šenov (92), 
3. ZŠ Krestova (140).  (r)Jednou ze soutěžních disciplín byla jízda zručnosti.  Foto: MMO 

Dopravní soutěž 
zná výherce
Dopravně znalostní soutěž, kterou 
každoročně organizuje Aktiv BESIP, 
pracovní skupina při odboru dopravy 
ostravského magistrátu, zná své vítě-
ze. Dopravní soutěž se tentokrát za-
měřila na oblast dopravních omezení 
na pozemních komunikacích z důvodu 
oprav či rekonstrukcí vozovek. Soutěž 
probíhala v měsíci dubnu a zapojilo se 
do ní 107 soutěžících. 

Hlavní cenu notebook získal Jakub 
Novák, druhé a třetí místo obsadili Ivo 
Krmášek st. a Karla Kostecká.  (hob)

Oživme historii 
fotografiemi
Město Ostrava přichází s projektem 
Století objektivem Ostravanů. Mo-
hou se do něj zapojit občané, kteří 
mají starší fotografie a najdou mezi 
nimi zajímavé snímky, které doku-
mentují významné události, oslavy, 

svátky, nebo 
běžný ruch 
v ulicích. 
Z a p ů j č e n é 

snímky budou na počkání oske-
novány anebo je možné je zaslat i 
elektronicky. Nejlepší zveřejníme 
na webu i v tištěné publikaci.

Zapojte se proto v rámci oslav 
100. výročí vzniku samostatného 
Československa do projektu Století 
objektivem Ostravanů a podělte se 
s ostatními o zajímavé snímky.

Hledáme živé záběry dokumen-
tující významné události v životě 
obyvatel města, například z obdo-
bí let 1938, 1948, 1968 či 1989, ale 
také různé oslavy, svátky, obřady, 
běžný ruch v ulicích i každodenní 
život. Cílem je vytvořit ve spolu-
práci s občany soubor autentických 
obrazových dokumentů, který by 
přibližoval široce pojatý rodin-
ný a společenský život v Ostravě 
v letech 1918 až 1989. Výsledkem 
projektu bude výstava, webová pre-
zentace a reprezentativní obrazová 
publikace, která bude připomínat 
příběhy občanů města ve 20. století 
pro tuto a  další generace.

Snímky lze osobně doručit do 
Archivu města Ostravy ve Špálo-
vě ulici 19 v Přívoze, do kterékoliv 
pobočky Knihovny města Ostravy, 
do Ostravského muzea na Masary-
kově náměstí nebo do Klubu Pant 
v ulici Čs. legií 22 v Moravské Os-
travě. Po oskenování vám budou 
fotografie vráceny. V elektronické 
podobě lze snímky zaslat na adre-
su fotoalbum@ostrava100.cz.Vítán 
je krátký popis zachycené události 
a alespoň přibližné datum.  (r)
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Závodníky čeká 
Olympijský běh
Na počest založení Mezinárodního 
olympijského výboru v roce 1894 se 
koná každoročně Olympijský běh. 
Letos se uskuteční ve středu 20. 
června a v Ostravě jej pořádá s po-
věřením Českého olympijského vý-
boru TJ Liga stovkařů Ostrava. 

Závodníci vyběhnou na trať Zla-
tého T-Mobile Olympijského běhu 
ze stadionu Arrows Ostrava v prů-
běžné ulici v Porubě. Děti a mládež 
čekají od 15 h tratě do jednoho ki-
lometru, které uběhnou přímo na 
stadionu. Dospělí absolvují od 18 h 
tratě o délce 5 a 10 km. Zájemci se 
musí registrovat do 11. června na 
stránkách www.olympijskybeh.cz. 
Závod má i dobročinnou stránku. 
Část startovného jde na podporu 
charitativní činnosti České olympij-
ské nadace, jež umožňuje sportovat 
dětem, kterým v tom brání nedo-
statek finančních prostředků.  (rs)

Na Městském stadionu Ostrava se v září představí nejlepší atleti naší planety

Sebastian Coe zve do Vítkovic
„Ostrava je tím pravým místem, kde 
by se atletická událost takového roz-
měru jako je Kontinentální pohár, 
měla konat,“ potvrzuje předseda IAAF 
a někdejší světový rekordman Sebas-
tian Coe, který bude v září významné 
akci přítomen.

„Na Kontinentální pohár se moc tě-
ším hned ze dvou důvodů – jedná se 
o úžasné závody a Ostrava je městem, 
které v minulosti atletiku vždy  pod-
porovalo. Věřím, že uvidíme plný sta-
dion. Diváci v Ostravě si takovou atle-
tickou akci zaslouží, protože byli vždy 
skvělými fanoušky královny sportu 
a pokaždé dokáží vytvořit fantastic-
kou atmosféru,“ nechal se Coe slyšet. 
Ocenil i myšlenku čtyř zahraničních 
a čtyř českých ambasadorů. „Je třeba 

vytvořit emoční prostředí, což nejlépe 
uděláte prostřednictvím závodníků, 
kteří již něco dokázali a všichni je zna-

jí,“ dodala hlava světové atletiky. Sám 
již globální vrchol atletické sezony 
2018 nedočkavě vyhlíží. „Přeji si, aby 
Kontinentální pohár byl vyvrchole-
ním sezony, na kterou naváže mist-
rovství světa 2019 a olympijské hry 
v roce 2020. Rád bych vzkázal všem, 
kteří ještě nemají lístek, běžte a kupte 
si ho. Uvidíte nejlepší atlety. Bude to 
svátek atletiky – nejlepšího olympij-
ského sportu, a to vše ve vašem domá-
cím prostředí. To si nemůžete nechat 
ujít,“ vyzval předseda IAAF.

Kontinentální pohár proběhne ve 
dnech 8. a 9. září na Městském sta-
dionu ve Vítkovicích. Ceny vstupenek 
se pohybují od 150 do 350 korun a lze 
je zakoupit prostřednictvím sítě www.
ticketportal.cz.  (r)

Sebastian Coe.  Foto: archiv MMO

Mladí basketbalisté vybojovali tři tituly
Nejmenší naděje ostravského basket-
balového klubu NH Ostrava vybojo-
valy v dubnu a květnu tři tituly mistrů 
republiky v minižákovských kategori-
ích U11, U12 a U13. Na finálových tur-

najích v Hradci Králové, Novém Jičíně 
a v Praze nenašli žádného přemožite-
le. Takového úspěchu se ještě nikomu 
v dějinách českého basketbalu dosáh-
nout nepodařilo.

Ostravský basketbal tak může být 
právem pyšný na své nejmladší členy. 
Velký potencionál v nich vidí i trenér 
Marek Stuchlý mladší. „Kluci jsou be-
zesporu na dobré cestě k úspěchu, teď 
se jen nestat pohodlnými a i nadále na 
sobě pracovat, jelikož nyní všem doká-
zali, že každý z nich může v basketbalu 
dosáhnout velkých věcí,“ řekl Marek 
Stuchlý.  

Za zmínku také stojí i další výsled-
ky. Ani ti úplně nejmenší se neztrati-
li a v kategorii U10 a v letošní sezoně 
vyhráli okresní přebor. Další kategorie 
U15 skončila na republice na 5. místě.

„Sezonu 2017/2018 hodnotíme 
z pohledu mládeže za velice úspěšnou 
a těšíme se již na novou, kdy budeme 
mim jiné bojovat o umístění v mládež-
nické eurolize EYBL, která byla letos 
pro nás premiérou,“ potvrdil trenér 
Marek Stuchlý starší.

Basketbalový klub NH Ostrava po-
řádá celoročně náborové a propagační 
akce zaměřené na popularizaci bas-
ketbalu a snaží se přivést děti a mládež 
k pravidelnému sportování. Každý si 
může přijít vyzkoušet tento sport. Více 
na www.bknhostrava.cz.  (rs)

Mistři ČR v kategorii U11. Spodní řada zleva: Lukáš Slezák, Martin Sládeček, Mar-
co Kormaník, Václav Pastrňák, Richard Dobeš, Viktor Novák, Daniel Kormaník, 
Šimon Kobierski a Daniel Prchal. Stojící zleva: Lukáš Pospíšil, Ondřej Žíla, Ri-
chard Novák, Matěj Mršťák, Vojtěch Kobierski a Daniel Šnaur. Vzadu zleva trené-
ři: Jakub Hubáček, Marek Stuchlý a Libor Vlk.  Foto: archiv klubu

Úspěch akvabel 
Ve Vodním světě, tzv. Čapkárně se 
první květnový den konal třetí ročník 
mezinárodní soutěže v synchronizova-
ném plavání Ostravský Delfínek 2018. 
Závodilo se v povinných figurách 
a volných sestavách. Dívky z pořádají-

cího oddílu Akvabelky Delfínek Ostra-
va obsadily v družstvech v kategoriích 
žákyněk a mladších žákyň dvě třetí 
místa. V povinných figurách nejmlad-
ších jednotlivkyň (ročník 2012) vyhrá-
la ostravská Tara Křemeová před svou 
oddílovou kolegyní Evou Stonawskou, 
v ročníku 2011 získaly stříbro a bronz 
Eliška Bartoňová a Julie Stříbrná. 

„Ostravský klub funguje již od roku 
2013 a je jediným klubem ve městě 
i kraji, který trénuje v synchronizo-
vaném plavání děti od čtyř let. Máme 
42 členek – akvabel od čtyř do 13 let,“ 
uvedla hlavní trenérka a choreografka 
Kateřina Vítečková. Ona stejně jako 
její tři další trenérské kolegyně se vě-
nují dětem ve svém volném čase zdar-
ma. Jejich svěřenkyně jsou úspěšné, 
kromě pěkných výsledků v ostravské 
soutěži dívky letos přivezly ze soutěže 
v San Marinu dvě zlaté a jednu bron-
zovou medaili.  (r)

Dívky z oddílu Akvabelky Delfínek Os-
trava.  Foto: archiv klubu

Světové špičky beachvolejbalu hrají v Ostravě
Do Ostravy přijede světová špička 
v plážovém volejbalu.  Od 20. do 24. 
června se uskuteční v Dolní oblasti 
Vítkovice v unikátním industriálním 
prostředí turnaj Světové série FIVB v 
plážovém volejbale mužů a žen s ná-
zvem Ostrava Open. Tak významný 
beachvolejbalový turnaj se koná v Čes-
ké republice vůbec poprvé.  

Na Ostrava Open se představí 32 
mužských a 32 ženských dvojic z ab-
solutní světové špičky, mezi nimiž 
nebude chybět nejlepší česká dvojice 

Markéta Nausch Sluková – Barbora 
Hermannová, pár Michala Kvapilová  
a Kristýna Kolocová a mezi muži dvoji-
ce Ondřej Perušič – David Schweiner.

Pod vysokými pecemi vyroste 
v červnu šest kurtů pro plážový volej-
bal. Pro ně pořadatelé navezou do are-
álu 1700 tun písku, který po ukončení 
turnaje nepřijde nazmar.  Získají jej 
ostravské oddíly pro výstavbu kurtů 
na plážový volejbal. Organizátoři tur-
naje tímto způsobem podpoří mládež-
nický volejbal. Areálu bude dominovat 

centrální kurt s kapacitou 2700 divá-
ků, k dispozici budou další tři hrací 
a dva tréninkové kurty. Centrální kurt 
bude vybaven také velkoplošnou obra-
zovkou. Pro diváky bude připravena 
fan zóna a doprovodný program.

Úvodní část turnaje (středa – pátek) 
uvidí fanoušci zdarma, ceny vstupe-
nek na víkendová klání stojí od 100 do 
150 Kč, k dispozici je i permanentka  
na oba víkendové dny za 200 Kč. Vstu-
penky je možné zakoupit prostřednic-
tvím sítě Ticketportal.  (rs)
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Start byl u Trojhalí na náměstí Biskupa Bruna.  Foto: Jiří Zerzoň

Tratě letošního ročníku vedly ulicemi Ostravy, ale také kolem řeky Ostravice a přes Komenského sady

Český běh žen přilákal na start tisíce závodnic 
Do oficiálních čtyř vypsaných závodů 
šestého ročníku Českého běhu žen na-
stoupilo v sobotu 26. května přes 1600 
závodnic. Další se účastnily s dětmi 
rodinných běhů. Každá z kategorií za-
znamenala historicky nejvyšší počet 
běžkyň. V běhu na 2,5 jich bylo 539, 
na 5 km 912, na 10 km 192 a závodu 
Nordic Walking se zúčastnilo 123 
chodkyň. Tratě vedly centrem Ostra-
vy, nábřežím a Komenského sady.

Na nejpočetněji obsazené pětiki-
lometrové trati běžela nejrychleji ze 
všech Kateřina Zajončková z Polanky, 
která dosáhla času 20:47 minuty. V cíli 
přiznala, že vítězství v tak početném 
závodě vůbec nečekala. „Mám obrov-
skou radost, ale jsem sama překvape-
ná. Neběhám závodně, jen rekreačně 
pro radost. Jsem na Českém běhu žen 
podruhé a je tady zase úžasná atmo-
sféra,“ usmívala se vítězka v cíli.  (rs) Náměstek primátora Vladimír Cigánek startuje závod na pět kilometrů. 

Český běh žen je nejmasovějším ženským běžeckým závodem v zemi, na start 
nadšeně nastoupily závodnice celého věkového spektra.

Relaxační běh přináší dobrou náladu 
nejen ženám.

Pěti- a desetikilometrová trať vedly  
kolem budovy Nové radnice. 

Běžkyně zavítaly i do samotného srdce města.


