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Ostrava bude mít 
v centru dominantu
Pozemek u Nové Karoliny 
nabídne město případ-
ným investorům již na ve-
letrhu Expo Real v Mni-
chově. Jedná se o plochu 
u sjezdu z Frýdlantských 
mostů před vjezdem 
do podzemních garáží. 
„Přejeme si, aby v místě 
vznikla nová dominanta 
Ostravy,“ potvrdil primá-
tor Tomáš Macura.

Ostrava bude za po-
zemek požadovat mini-
málně 37 milionů korun. 
„V plánovacích dokumen-
tech za poslední desetiletí 
se plocha objevuje jako 
místo pro dominantní 
výškovou stavbu. Tento 
záměr se nikdy nepoda-

řilo uskutečnit, protože 
k tomu nebylo připrave-
no ekonomické prostředí. 
Chceme to zkusit nyní. 
Proto vyhlašujeme záměr 
na prodej pozemku,“ uve-
dl primátor Macura. 

Případný kupec a in-
vestor musí respektovat 
stanovené podmínky. 

„Budova bude mít mi-
nimálně 12 pater s pod-
zemním parkováním. 
Podoba budovy  vzejde 
z architektonické soutě-
že,“ doplnil Tomáš Ma-
cura. Stavba by měla být 
štíhlá a vysoká a mohly 
by v ní být kanceláře nebo 
třeba hotel. To ale bude 
záležet na investorovi.  (rs)

SLAVÍME STO LET REPUBLIKY
PŘIPOJTE SE K NÁM 27. A 28. ŘÍJNA 

Radvanické koupaliště slouží in-line bruslařům a k relaxaci 

Vzniká nový atraktivní park

Okolí bývalého radvanického 
koupaliště po letech opět začalo 
sloužit oddechu a relaxaci. Pro-
měnilo se v park s bohatým mo-
biliářem, který umožňuje pose-

zení, sportování nebo grilování. 
Koupaliště nebylo v provozu 

více než 20 let a během té doby 
značně zchátralo. Město se roz-
hodlo ve spolupráci s obvodem 

Radvanice a Bartovice lokalitu 
změnit tak, aby sloužila Ostra-
vanům k odpočinku nebo spor-
tování. 

 Pokračování na str. 3

Zóna v Hrušově nabídne 
700 pracovních míst 
Ostravští zastupitelé ve 
středu 19. září rozhodli 
o prodeji pozemků v roz-
vojové zóně Hrušov spo-
lečnosti Contera Manage-
ment. Za území o rozloze 
35 hektarů zaplatí 255 mi-
lionů korun. 

Investor se zavázal, že 
v pěti etapách vybudu-
je v lokalitě průmyslovou 
zónu včetně nezbytné tech-
nické infrastruktury. O po-
zemky se původně ucházeli 
čtyři zájemci. 

 „Jsem rád, že se po in-
tenzivních prázdninových 
jednáních, která byla ča-
sově velmi náročná, obě 
strany dohodly na znění 

smlouvy o prodeji pozem-
ků v lokalitě, která byla sti-
žena povodněmi a dlouho-
dobou devastací. Pozemky 
jsme začali zcelovat před 12 
lety. Podepsáním kontrak-
tu bude završena dlouho-
letá snaha města o nalezení 
nového využití pro tuto lo-
kalitu. To, že v ní vznikne 
až 700 nových pracovních 
míst, považuji za velmi po-
zitivní ukončení této dlou-
hé cesty,“ řekl ostravský 
primátor Tomáš Macura.

Investor se zavázal vy-
tvořit 703 nových pracov-
ních míst, přičemž 200 
pracovních míst je s vyšší 
přidanou hodnotou.   (rs)

Michálkovice mají zrekonstruovanou zbrojnici
V Ostravě-Michálkovicích se 
v sobotu 29. září slavnostně ote-
vřela zrekonstruovaná hasičská 
zbrojnice sboru dobrovolných 
hasičů. Zbrojnice se nachází 
u kruhové křižovatky ulic Radva-
nické a Rychvaldské. Celkové ná-
klady na rekonstrukci činily přes 
30 milionů korun včetně DPH. 
Město Ostrava přispělo na re-
konstrukci a přístavbu hasičské 
zbrojnice v Michálkovicích část-
kou 24 milionů korun. Projekt 
byl dále spolufinancován ze stát-
ního rozpočtu a Moravskoslez-
ského kraje.  Pokračování na str. 4 

V muzeu uvidíte film o životě 
v Ostravě za první republiky
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ze zasedání zastupitelstva města ostravy
Zastupitelé města Ostravy se v tomto 
volebním období sešli naposledy na 
37. zasedání, které se konalo 19. září. 
V úvodu minutou ticha uctili památku 
čestného občana Ostravy, herce, reži-
séra, divadelního ředitele a publicisty 
Luďka Eliáše, který zemřel 10. červen-
ce letošního roku ve věku nedožitých 
95 let. Primátor Tomáš Macura připo-
menul, že Luděk Eliáš se do posled-
ních chvil věnoval otázkám holocaus-
tu a pořádal především pro školáky 
přednášky o tomto tématu. 

Poté si vyslechli informaci o činnos-
ti orgánů města od minulého zastupi-
telstva. Odsouhlasili spolufinancování 
výstavby hasičské zbrojnice v Pustkov-
ci, dotaci na projekt energetické úspo-
ry v Léčebně dlouhodobě nemocných 
v Radvanicích a dotaci na cyklotrasu 
v oblasti Průmyslové a Baarovy uli-
ce. Diskutovali o dalším osudu osady 
Bedřiška se zástupci tamních obyvatel 
a domluvili se, že na základě posudků 
statika o dalším postupu rozhodnou 
nově zvolení zastupitelé. 

Odsouhlasili memoranda týkají-
cí se pořádání turnaje světové série 
v beachvolejbalu v roce 2019 a olym-
pijského parku v roce 2020. Rozhodli 
také o poskytnutí financí organizaci 
Čtyřlístek na transformaci domovů 
pro mentálně a zdravotně postižené 
Barevný svět a na Liščině. 

Vyhlásili výběrová řízení na poskyt-
nutí peněžních prostředků na jedno-
leté projekty v oblasti kultury, na pro-
gramy na podporu sportu, vzdělávání 
a talentmanagementu.  (rs)    

Pro doklady do Ostravici?
O tom, zda by město mohlo využít bý-
valý obchodní dům Ostravica-Textilia 
pro správní agendy magistrátu, roz-
hodne nová studie.

Odbor dopravně správních činností 
a oddělení občanských průkazů a ces-
tovních dokladů dosud sídlí v prona-
jatých prostorách mimo budovu Nové 
radnice a město dlouhodobě zvažuje 
sloučení těchto agend a přemístění do 
jednoho městského objektu.

„Dlouhodobě deklarujeme, že máme 
zájem najít nějakou budoucí funkci 
pro komplex módního domu Ostra-
vica-Textilia. Jednou z těchto úvah 
je možnost využití těchto budov nebo 
aspoň jejich částí pro potřeby magis-
trátu. Kvůli možnému prodeji jsme již 
v kontaktu s majitelem objektu,“ uvedl 
primátor Tomáš Macura.

Město má nyní dvě možnosti, jak 

situaci s přesunem úředních agend ře-
šit. Jednou z těchto úvah je novostav-
ba, která by mohla vyrůst na ploše bý-
valého hobbymarketu Bauhaus, nebo 
právě využití nějaké stávající budovy.

„Chceme posoudit, jestli by bylo te-
oreticky možné tyto činnosti převést 
do komplexu Ostravice, proto jsme 
rozhodli o zadání objemové studie, 
která by tuto možnost měla prověřit, 
předpokládám i s nějakou přístavbou 
do prostoru náměstí Edvarda Beneše. 
Výsledky bychom měli znát do konce 
měsíce října,“ dodal Macura.

Za studii město zaplatí necelých 100 
tisíc korun. Zpracovatelem bude ar-
chitekt Martin Chválek, který již pro 
město vypracoval i studii novostavby. 
Podle primátora je to výhoda, proto-
že architekt ví, jaké podmínky objekt 
musí splňovat.  (hob)

Jeden ze vstupů do historického jádra města se proměnil v malou galerii

Piazzettu zdobí umělecká díla
proměny města

Rekonstrukce piazzetty u Komerční 
banky v centru Ostravy vytvořila dů-
stojný vstup do historického jádra. Na 
náměstíčku byla položena nová žulo-
vá dlažba, vysazeny stromy, osazena 
lavička a instalováno osvětlení, které 
nasvěcuje koruny stromů. Kamenné 
posezení dotváří text básně. 

Z Nádražní ulice projdou chodci 
přes piazzettu ke katedrále Božského 
spasitele nebo do pěší zóny, v podcho-
du Komerční banky najdou na stro-
pě další umělecké dílo, které je večer 
osvětlené.

„Velice dobře si uvědomuji, že pro-
blémem Ostravy je veřejný prostor. 
Proto mám vždy velkou radost, když 
se zvelebí každé malé místo. Těšil 
jsem se na to, jak bude tento prostor 
vypadat. Přeji si, aby takových míst 
v Ostravě přibývalo,“ řekl primátor 

Tomáš Macura. Během rekonstrukce 
byly na piazzettě postaveny tři sloupy. 
Na ně umístili studenti Fakulty umění 
Ostravské univerzity své plastiky. Ne-
zůstanou tam však natrvalo. Plastiky 

budou průběžně vyměňovány. Prv-
ními vystavujícími jsou Petr Szyroki 
s plastikou Chytil Měsíc, Lukáš Dvor-
ský s Životním prostorem a Tomáš Ar-
nošt s Ostravskou medúzou. (rs)

Detailní pohled na plastiky tří mladých sochařů.  Foto: Lukáš Kaboň

Duha dostane 
novou tvář
Město Ostrava finančně podpo-
ří proměnu veřejného prostoru 
u nákupního centra Duha v Po-
rubě. Milion korun bude použito 
zejména na adaptační opatření při 
návrhu zeleně a vodního prvku, 
které budou příznivě působit na 
mikroklima veřejného prostoru 
a při návrhu retence srážkové vody 
ze zpevněných ploch, ale také pro 
návrh komunikačních vazeb, návrh 
městského mobiliáře, zeleně, veřej-
ného osvětlení.

Městský obvod Poruba současně 
připravuje proměnu lokality v mís-
to, kam by lidé rádi chodili. Práce 
na první etapě rekonstrukce začaly 
tento týden. Ta se zaměří na horní 
část nákupního centra a předpros-
tor pošty. Asfaltové chodníky na-
hradí dlažba, bude zcelena zelená 
plocha, místo dostane nový mo-
biliář a místa k sezení vzniknou i na 
opravené opěrné zídce. Připravu-
je se výměna veřejného osvětlení 
a výsadba dvacítky nových stromů. 
První etapa vyjde na více než tři mi-
liony korun. Veškeré úpravy Duhy 
a okolí vycházejí z úzké spolupráce 
s místními obyvateli a odborníky. 
 (ph)

Den pěstounství
Den pěstounství, který se bude konat 
13. října od 10 hodin v Dolní oblasti 
Vítkovice, je oslavou pěstounů, kteří 
otevřeli svá srdce dětem, které nemo-
hou vyrůstat ve vlastních rodinách. Po 
celý den je připraven bohatý program 
s vystoupením dětí žijících v náhrad-
ních rodinách. Tento den je rovněž 
příležitostí pro ty, kteří se o pěstoun-
ství chtějí dozvědět více informací. 
Pěstounské rodiny mají vstup do Ma-
lého a Velkého světa techniky zdarma. 
K bezplatnému vstupu bude pěstouny 
opravňovat voucher, který si mohou 
vyzvednout na místně příslušných 
městských úřadech obce dle svého by-
dliště.  (hob)

Podpořili výuku 
cizích jazyků 
Výuku cizích jazyků podpořili ost-
ravští zastupitelé na svém zářijo-
vém jednání. Na bilingvní výuku 
poskytli Střední odborné škole Ahol 
z Vítkovic a Gymnáziu, základní 
a mateřské škole Hello z Poruby 
částku ve výši 1,27 milionu korun. 
Finanční částka je určena na školní 
rok 2018/2019. 

O příspěvek na podporu rozvoje 
bilingvní a cizojazyčné výuky v ma-
teřských, základních a středních  
školách na území Ostravy požáda-
lo dalších pět školských zařízení. 
O udělení příspěvku těmto pěti ža-
datelům rozhodla Rada města na 
svém zasedání 11. září, a to celkem 
ve výši 1,3 milionu korun.  (rs)  

Začala soutěž  
na koncertní halu
Do mezinárodní architektonické sou-
těže na výstavbu koncertní haly v Os-
travě přišlo 34 návrhů architektonic-
kých studií z celého světa. Komise 
vyhodnotí, zda návrhy splňují všechny 
náležitosti. Poté se do posuzování pus-
tí odborná porota složená z předních 
českých a světových architektů.  (rs) 
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Do zoo by návštěvníky mohl vozit vlak 
Další krok byl učiněn v jednom z plá-
novaných projektů města Ostravy – 
využití soukromých železničních vle-
ček bývalé báňské železnice dopravce 
Advanced World Transport (AWT) 
k propojení turistických cílů ve městě. 
Vlečka dnes spojuje nádraží Ostrava-
-střed, Dolní oblast Vítkovic, Karolinu 
a ostravskou zoologickou zahradu. 

Město již dříve nechalo vypracovat 
studii proveditelnosti a rada města 

na svém zářijovém jednání rozhodla 
o vypracování investičního záměru, 
jakožto dalšího stupně přípravy stav-
by. Na základě výběrového řízení za-
dala veřejnou zakázku firmě Dopravní 
projektování, spol. s r. o. 

Pro účely investičního záměru již 
proběhlo zaměření trati polohopisně 
a výškopisně tak, aby budoucí zhotovi-
tel mohl pracovat s konkrétními čísly.

Součástí plánu je vybudování nástu-

pišť, pěší komunikace, dalšího vchodu 
do zoologické zahrady a vypravení vla-
kových spojů z hlavního nádraží nebo 
Dolní oblasti Vítkovice.  

Nápad vzešel z návrhu veřejnos-
ti, která se podílí na rozvoji města a 
posílá náměty na projekty. Ty se pak  
stávají součástí Akčního plánu Strate-
gického plánu rozvoje města Ostravy 
na období 2017 až 2023 pod značkou 
fajnOVA.  (hob)

Radvanické koupaliště se mění v atraktivní park
Pokračování ze str. 1

Plocha o rozloze necelých 79 tisíc 
m2 se tak proměnila v atraktivní park, 
čtvrtý největší ve městě.  

„V Ostravě není moc velkých nevy-
užitých ploch. Jsem ráda, že místo za-
čalo opět sloužit lidem,“ řekla náměst-
kyně primátora pro životní prostředí 
Kateřina Šebestová. 

Město loni podpořilo demolici 
zchátralých budov a nechalo vyvézt 
velké množství odpadu a suti. Koupa-
liště se po úpravách proměnilo v in-
-line dráhu, která má délku 450 metrů. 

Okolí se změnilo v park s altánem, 
pěšinami, lavicemi se stoly i parkový-
mi lavičkami, lehátky, plošinami pro 
slunění, ohništěm, grily, pískovištěm,  
houpačkou, work-outovým cvičebním 
nářadím nebo fotbalovými brankami.

Cyklisté mohou využít stojany na 
kola. Biodiverzitu v parku podpoří 
hmyzí hotely a domečky pro čmeláky. 

„V parku bude vysazeno na 160 list-
natých a jehličnatých stromů, přes 16 
tisíc keřů a téměř 22 tisíc trvalek,“ 
vypočetla náměstkyně Kateřina Še-
bestová. K parku pohodlně dojedou 
i motoristé, již nyní je v tomto místě 
parkoviště pro 160 automobilů.   

Náklady na vybudování parku do-
sáhnou 34 milionů korun, město 
projekt podpořilo částkou ve výši 90 
procent. O dotaci bylo požádáno i mi-
nisterstvo životního prostředí, a po-
kud bude žádost o dotaci úspěšná, 
dotace pokryje až polovinu nákladů. 
Práce začnou v únoru příštího roku, 
do konce roku 2019 by měly být vše 
hotovo a park začnou lidé využívat od 
roku 2020.  

Samotná plocha koupaliště se ča-
sem promění v areál s celou řadou 
atrakcí pro děti. Již nyní je na okraji 
bývalého koupaliště dráha určená pro 
in-line bruslaře.   (rs)

Každá ze čtyřicítky nových tramvají ForCity pojme až dvě stovky cestujících

Budeme mít nejmodernější tramvaje
hromadná doprava

Zástupci Dopravního podniku Ostrava 
(DPO) a plzeňské společnosti Škoda 
Transportation podepsali smlouvu na 
dodávku čtyřiceti nových nízkopod-
lažních tramvají. Každá z nich pojme 
až dvě stovky cestujících. Do ostrav-
ských ulic tyto nové vozy vyjedou na 
podzim roku 2020.   

„Škoda Transportation zvítězila ve 
výběrovém řízení. Plzeňský výrobce 
nabídl nejnižší cenu a zároveň splnil 
všechny zadávací podmínky. Kapacita 
nových tramvajových souprav je 200 
cestujících, všechny tramvaje budou 
klimatizované, nízkopodlažní, vybave-
ny wi-fi, porty USB, antivandalskými 
fóliemi a vnějšími i vnitřními kamero-
vými systémy,“ informoval radní pro 
dopravu Lukáš Semerák. 

Cena zakázky dosahuje částky dvou 
miliard korun. Po dodání všech vozů 
bude mít Ostrava zřejmě nejmladší 
vozový park tramvají v republice. 

„Tramvaje nejnovější generace For-
City Smart se v ostrém provozu objeví 

na linkách DPO na podzim roku 2020. 
Ostrava bude prvním městem v České 
republice i střední Evropě, kde budou 

plzeňské tramvaje s touto specifikací 
provozovány,“ doplnil Lukáš Seme-
rák.  (red)

Tramvaje typu ForCity jezdí také ve Finsku. V Ostravě budou mít vyšší výbavu. 
 Foto: Škoda Transportation

Bez hazardu
Obecně závazná vyhláška o loteri-
ích začala v Ostravě platit 1. ledna 
2017. Za dvacet měsíců od jejího 
spuštění se podařilo snížit počet 
automatů a výherních hracích pří-
strojů o dvě třetiny. Vyhláška vy-
mezuje 42 míst na území města, 
kde se může hrát a zabývá se také 
počtem automatů, omezením jejich 
provozní doby, druhy loterií a sáz-
kových her. Město přitom respek-
tovalo stanoviska samospráv všech 
svých 23 městských obvodů. 

„Jde o velkou změnu. Před třemi 
lety jsme v Ostravě měli 3102 her-
ních zařízení a v současnosti jsme 
se dostali na 885 přístrojů, tedy 
třetinu původního stavu. Z poklesu 
příjmů města z hazardu za prvních 
devět měsíců letošního roku může-
me odvodit, že domácnosti ušetří 
za tento rok stovky milionů korun. 
A to stojí za to,“ popsala změny ná-
městkyně primátora pro finance 
a rozpočet Iveta Vozňáková. 

Hazard má devastující dopad na 
rodiny. V závislosti na hře si gam-
bleři peníze obstarávají trestnými 
činy. Čím dál častěji se setkáváme 
se závislostí na hazardu i u malých 
dětí, které jsou navíc ohroženy al-
koholem a drogami. Rodiny jsou 
zrušením heren lépe chráněny před 
těmito patologickými jevy.

„Podle průzkumů připadá v Čes-
ké republice jeden automat na sto 
obyvatel. V Ostravě je to v současné 
době 329 lidí na jedno zařízení, což 
je samozřejmě lepší než dříve, tím 
ale nekončíme. Počet přístrojů se 
v příštím roce sníží přibližně ještě 
o polovinu současného stavu,“ do-
dala náměstkyně Vozňáková.  (av)

Cyklisté si vyzkoušeli nově vybudovanou in-line dráhu.
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Staré elektrozařízení patří do kontejnerů
nakládání s odpady

V soutěži „Hejbni s elektrem pro lepší 
život“, kterou pořádá společnost Elek-
trowin, se město Ostrava poměřuje 
s dalšími statutárními městy v množ-
ství odevzdaného starého a nepotřeb-
ného elektrozařízení ve sběrných dvo-
rech. 

Jedná se zejména o ledničky, prač-

ky, myčky a další velké elektrické 
spotřebiče. V soutěži „Aktivní obec“, 
kterou pořádá společnost Asekol, se 
Ostrava zase poměřuje s dalšími ob-
cemi a městy v množství odevzdaného 
drobného elektra do červených kon-
tejnerů rozmístěných přímo v ulicích 
města. 

Sem patří zejména mobily, elektric-
ké hračky, žehličky, varné konvice, 

fény, drobná elektronika a další drob-
né spotřebiče z domácností.

„Město přivítalo možnost porovnat 
se s ostatními městy v celé republi-
ce a v probíhajících soutěžích svým 
dobrým umístěním potvrdit ochotu 
našich spoluobčanů předáním nepo-
třebného elektrozařízení k recyklaci 
napomoci ochraně životního prostře-
dí,“ řekla náměstkyně primátora Kate-
řina Šebestová.

Odevzdáním starého elektra k recy-
klaci přispíváme k výrazným úsporám 
elektrické energie, ropy, vody, nerost-
ných surovin, ale také k výraznému 
snížení emisí skleníkových plynů. 
Zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozi-
tivní dopad na životní prostředí.

„Narůstající množství odevzdaného 
elektrozařízení ve sběrných dvorech 
a červených kontejnerech v průbě-
hu soutěží jen potvrzuje ekologické 
chování nás všech Ostravanů. Jsem 
přesvědčena, že dosažené výsledky se 
promění v umístění města mezi těmi 
nejlepšími. Každá soutěž je finančně 
ohodnocena a mohu vás všechny ujis-
tit, že případná finanční odměna bude 
beze zbytku vložena do dalšího ekolo-
gického rozvoje našeho města,“ doda-
la náměstkyně Kateřina Šebestová.   (r)Červený konterjner najdeme na několika stanovištích ve městě.   Foto: ASEKOL

Komentované 
jízdy Barborkou
Ulicemi Ostravy se bude v sobotu 
13. října prohánět historická tram-
vaj zvaná Barborka. Během jízdy 
na trase Výstaviště – Hlavní nádra-
ží (a zpět) se dozvíte spoustu zají-
mavostí ze života prvorepublikové 
Ostravy. 

Odjezd tramvaje ze zastávky Vý-
staviště je vždy v celou hodinu od 
10 do 17 hodin. Kapacita tramvaje 
je 32 míst. Vzhledem k možnému 
vysokému počtu zájemců o jízdy 
je doporučena rezervace na www.
100pribehurepubliky.cz.  (hob)

Městský zahradník by byl odborníkem na zeleň a radil by i všem obvodům

Připravujeme se na změny klimatu
Mezinárodní konference k adapta-
ci měst na změny klimatu se konala 
10. září v Dolní oblasti Vítkovice. Vy-
stoupili na také ní zástupci z Prahy,  
Vídně, a Essenu, kteří se tématem a 
jeho zaváděním do praxe zabývají. Po-
zvání přijali také odborníci z veřejné 
správy, výzkumníci a další experti.

Ostrava se jako jedno z prvních 
měst v republice rozhodla vypracovat 
vlastní adaptační strategii na změny 
klimatu. Jejím hlavním cílem je umět 
reagovat na budoucí změny a zajistit 
lidem příjemné město. Nejdůležitěj-
ší částí strategie je její návrhová část 
s opatřeními a projekty v oblasti infra-
struktury, urbanismu, vodního hospo-
dářství a celkově životního prostředí.  

„Jako vždy jsme u takových velkých 
projektů oslovili veřejnost. Ta se za-
pojila zejména při tvorbě takzvané 
pocitové mapy horka, ale také přišla 
s nápady na zlepšení nebo zpříjemně-
ní míst ve městě, která jsou vysokými 
teplotami zasažena nejvíce,“ konstato-
val primátor Tomáš Macura.  

„Naše adaptační strategie obsahuje 
celou řadů vhodných návrhů a pro-
jektů, které směřují k minimalizaci 
dopadů klimatické změny na život ve 
městě. Některé bude možné zrealizo-
vat snadno a rychle, některé jsou ho-

tové, na množství z nich pracujeme. 
Realizace dalších investic ale souvisí s 
tím, jak takovou problematiku zavést 
do dosavadních postupů, procesů ve 
městě, do investorského zadání. Prá-
vě kvůli nízkému povědomí o nástro-
jích na zmírňování vlivu klimatických 
změn většiny pracovníků v investiční 
přípravě jsme uspořádali setkání s ji-
nými městy, která mají v této oblasti 
velké zkušenosti,“ řekla náměstkyně 
primátora Kateřina Šebestová.

Již nyní město zavádí do revitaliza-

cí území vodní prvky a vysazuje větší 
množství zeleně, která vytváří příjem-
nější klima. Tak tomu bude v případě 
Pustkoveckého údolí nebo areálu tzv. 
Benátek, jezírko vznikne i při úpravě 
plochy na Dubině. „Právě kvůli údrž-
bě zeleně zvažujeme zřízení funkce 
městského zahradníka, který by byl 
odborníkem v této oblasti. Vybíral by 
vhodné rostliny pro výsadbu a jednal 
by s obvody, které v prvé řadě mají na 
starosti údržbu zeleně,“ uzavřel pri-
mátor Tomáš Macura.   (rs)

Zeleň s vodou jsou základními prvky obrany proti horku.  Foto: Boris Renner

Michálkovice mají 
zrekonstruovanou 
zbrojnici
Pokračování ze str. 1

„Jsem rád, že jsme se dočkali slavnost-
ního otevření zrekonstruované hasič-
ské zbrojnice v Michálkovicích, která 
na svou opravu čekala. Ostrava dlou-
hodobě podporuje hasiče profesionál-
ní i dobrovolné,“ řekl primátor města 
Ostravy Tomáš Macura. Připomenul, 
že v Ostravě je 22 jednotek sboru 
dobrovolných hasičů, což je unikát. 
„Vážíme si práce dobrovolných hasi-
čů, důkazem toho je, že jsme v tom-
to volebním období dokázali zahájit 
nebo dokončit 13 hasičských zbrojnic, 
hasičům zároveň také přibyly nové zá-
sahové vozy,“ dodal primátor.

V rámci slavnostního předání zbroj-
nice do provozu byli oceněni členové 
týmu mužů a žen Sboru dobrovolných 
hasičů Michálkovice za letošní vítěz-
ství v krajském kole v požárním spor-
tu a reprezentaci na mistrovství České 
republiky v Liberci. Primátor Tomáš 
Macura předal ocenění Janu Šimíčko-
vi – vedoucímu družstva české repre-
zentace hasičů, které zvítězilo na Mis-
trovství světa v požárním sportu v září 
2018 v Banské Bystrici.  

Ocenění obdržel i člen reprezentač-
ního výběru českých hasičů na zmíně-
ném MS Pavel Krpec, který na MČR 
získal stříbrnou medaili ve výstupu po 
žebříku na věž do 4. podlaží a zlatou 
medaili absolutního mistra ČR v běhu 
na 100 metrů překážek.  (hob)

Přestřižení pásky.  Foto: L. Kaboň
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Nemocnice získá špičkové přístroje
zdravotnictví

Za částku 61,5 milionu korun, kte-
rou využije Městská nemocnice Os-
trava z Fondu pro rozvoj nemocnice, 
městské zdravotnické zařízení pořídí 
magnetickou rezonanci, výpočetní 
tomograf, opravy a dokumentaci pro 
plánované investiční akce. Uvolně-
ní této částky schválili zastupitelé na 
svém posledním zasedání.  

„Ve Fondu pro rozvoj nemocnice 
máme v současné době 775 milionů 
korun. Nyní použijeme 61,5 milionu 
korun. Z této částky bude mimo jiné 
pořízen nový výpočetní tomograf za 13 
milionů a nová magnetická rezonance 
s cenou do 29 milionů korun,“ uvedl 
náměstek primátora pro zdravotnictví 
Michal Mariánek. 

Výpočetní tomograf nemocnice 
uvedla do provozu v září. Městská 
nemocnice Ostrava měla dva tomo-
grafy, avšak jeden přestal fungovat 
loni v prosinci. Od té doby byl funkční 
pouze tomograf z roku 2014, a to v pa-
vilonu Radiologie a zobrazovacích me-
tod. Druhé již nefunkční zařízení bylo 
na Centrálním příjmu s Emergency. 

„Nový přístroj je zprovozněn právě 
na tomto oddělení, aby pacienti ne-
museli být převáženi do vyšetřovny 
v jiné části nemocnice. Zkrátila se tak 
doba vyšetření, která hraje velkou roli 
u mozkových příhod, kdy do určité 
doby musíme podat přípravky na roz-
puštění krevních sraženin,“ zdůraznil 
ředitel nemocnice Petr Uhlig. 

„Do konce roku získá nemocnice 
také novou magnetickou rezonanci. 
Zatím disponuje jediným přístrojem 
z roku 2003, který ročně provede 6,5 
tisíce vyšetření. Přestože je funkční, 
bývá problematický jeho servis a také 
zajištění náhradních dílů na opravy,“ 
vysvětlil náměstek Michal Mariánek. 

Na magnetické rezonanci se vyšet-
řují zranění lidé po těžkých úrazech a 
také objednaní pacienti, kdy je čekací 
lhůta až tři měsíce. Pokud by došlo k 
zásadní poruše současné magnetické 
rezonance, nedala by se tato vyšet-
ření vůbec provést. Na oba přístroje 
bude z fondu poskytnuta částka ve 
výši 90 procent, deseti procenty se na 
jejich pořízení bude podílet samotná 

nemocnice. Městská nemocnice dále 
zakoupí 17 zdrojů nepřerušeného na-
pájení UPS. 

„Pro případ výpadku elektrické 
energie máme záložní dieselové agre-
gáty, které začnou dodávat energii do 
20 vteřin. Zdroje UPS budou v tako-
vém případě dodávat energii po dobu, 
než naskočí dieselagregáty, aby nepře-
staly fungovat přístroje u pacientů na 
odděleních anebo aby případný vý-
padek energie nepocítily chirurgické 
sály či hyperbarická komora,“ dodal 
náměstek Michal Mariánek.    

Další finanční prostředky budou 
použity například na stavební úpravy  
a dovybavení jednotlivých oddělení 
nemocnice.  (rs)

Městská nemocnice získala nový počítačový tomograf.   Foto: Lukáš Kaboň

Díky fondu jezdí ostravské 
děti za čistým vzduchem
Ostrava zřídila před osmi lety Fond 
pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší. Za tu dobu město příspěvek 
z rozpočtu zvýšilo z pěti na letošních 
22 milionů korun. Účelem fondu je 
poskytovat finanční prostředky dě-
tem na pobyty v horských oblastech. 
Na ozdravné pobyty od zřízení fondu 
vyrazilo více než 21 200 dětí z mateř-
ských a základních škol. 

Kromě prostředků z ostravského 
rozpočtu letos výrazně do Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší 
přispěla společnost ArcelorMittal 
Ostrava, která poskytla dar ve výši 
dva miliony korun a zvýšila tak svou 
podporu do fondu o 1,6 milionu ko-
run oproti loňskému roku. Dalším 
dárcem je společnost BorsodChem 
MCHZ, která v tomto roce poskyt-
la dva dary v celkové výši 161 tisíc 
korun. Letos poprvé do fondu při-
spěla částkou 30 tisíc korun i fyzic-
ká osoba. Na základě memoranda 
se společností Veolia Energie ČR by 

do konce tohoto roku mělo na konto 
fondu přibýt dalších minimálně 250 
tisíc korun. Tyto dary budou zapo-
jeny do financování pobytů dětí pře-
vážně v následujícím období, tj. v se-
zóně listopad 2019 – duben 2020.  
Do konce letošního roku by tak měly 
příspěvky externích subjektů narůst 
o téměř 1,6 milionu korun ve srovná-
ní s rokem předchozím.

 „Určitě je potěšující, že do fondu 
přispívají i regionální podniky. Po-
řád se ale nedostává na všechny děti, 
základním školám jsme museli krátit 
příspěvky. Věřím, že tak, jak narůstal 
příspěvek města a v letošním roce ve 
vyšší míře než vloni přispěla do fon-
du společnost ArcelorMittal, zamyslí 
se nad výší svých darů i další velké 
firmy,“ řekla náměstkyně primátora 
pro životní prostředí Kateřina Šebes-
tová.

Děti se nejčastěji jezdí rekreovat 
do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské 
hornatiny a Beskyd.  (av)

Práce na Pokladu se opět rozjíždí 
Přerušená přestavba Domu kultury 
Poklad v Porubě se opět rozjíždí. Rada 
města rozhodla o vyhlášení veřejné 
zakázky na jeho rekonstrukci. Lhůta 
pro podání nabídek byla stanovena na 
18. října. 

O vybraném zhotoviteli, vítězi veřej-
né zakázky, by měla rada města rozho-
dovat na přelomu letošního a příštího 
roku. Rekonstrukce by měla být hoto-
va nejpozději v listopadu 2020 a bude 
realizována podle projektové doku-
mentace společnosti Kania.

Do veřejné zakázky se může přihlá-
sit neomezený počet dodavatelů. Roz-
sah stavby byl doplněn o sanaci nosné 
železobetonové konstrukce. Neměly 
by se objevit žádné vícepráce, které by 
měly zadavatele zaskočit.

„Zpřísnili jsme podmínky pro již 
třetí veřejnou zakázku na realizáto-
ra rekonstrukce, a to ze zřejmých 
důvodů. Věříme, že se přihlásí pouze 
ty společnosti, které to s pracemi na 
Domu kultury Poklad myslí skutečně 
vážně. Do zadávacích podmínek jsme 
například nově zapracovali některé 
sankce a postihy, které v dřívějších 

smlouvách uvedeny nebyly,“ zdůraznil 
investiční náměstek Břetislav Riger. 

Jedná se o 17 konkrétních bodů, 
mezi nimiž je také zádržné ve výši 
10 %, tzn., že z každé jednotlivé fak-
tury realizátorovi zaplatíme jen 90 %, 
zbývajících deset zůstane u nás. Pět 
procent dostane stavební společnost 
po dokončení díla, dalších pět po u ply-
nutí záruční doby.

Rekonstruován bude celý objekt 
včetně požárně technického řešení, 
nové zdravotechnické instalace, 
vytápění a klimatizace, vzduchotech-
niky, rozvodů slaboproudé a silno-
proudé elektrotechniky. Opraveny 
budou přístupové komunikace, vysa-
zena zeleň, rekonstrukce se týká ven-
kovních rozvodů kanalizace a vody 
včetně lapače tuku, modernizován 
bude evakuační rozhlas, poplachový 
zabezpečovací a tísňový systém, elek-
trická požární signalizace, kamerový 
systém, bude dodána technologie 
kuchyně a barů, divadelní technolo-
gie, výtahy a trafostanice. Samostatně 
bude vyhlášena veřejná zakázka na re-
alizaci interiérů a opravu vitráže. (rph)

Večer s vědci
Město Ostrava ve spolupráci s Vyso-
kou školou báňskou – Technickou 
univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a Os-
travskou univerzitou (OU) připravili 
další besedu ze seriálu Večery s vědci. 
Beseda s názvem „Mnoho tváří odpa-
du“ se uskuteční ve středu 31. října 
v centru Pant od 17.30 hodin. 

Víte, jaké smetí vytváříme a co se 
s ním následně v Ostravě děje? Pře-
mýšlíte o tom, jak velkou část našeho 
nákupu tvoří odpady? A jaký vzniká 
život v okolí skládek? 

Zapojte se do debaty, která upozor-
ní i na současný trend vlastnit stále 
nové a designové věci na úkor star-
ších, i když funkčních. Poslechněte si 
názory a studie vědců z Ostravské uni-
verzity a z VŠB – Technické univerzi-
ty Ostrava, které svými informacemi 
doplní také jednatel společnosti OZO 
Ostrava. 

Společným znakem debat je atrak-
tivní téma a účast zajímavých osob-
ností. Vstup je zdarma.  (red)

Výstava hraček
V době podzimních prázdnin, tj. 
od 27. do 29. října, se uskuteční na 
výstavišti Černá louka Výstava hra-
ček. Vedle prodejní výstavy zboží 
je připraven zajímavý doprovod-
ný program zahrnující vystoupení 
Klauna Hopsalína, Funilky a Straš-
fuňáka. Na festival přiletí také drak 
z nové československé pohádky 
Když draka bolí hlava.  (r)
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Strategický plán sociálního začleňování představil výsledky své tříleté praxe

Město pro zlepšení kvality života
V Ostravě se již třetím rokem uplatňu-
je Strategický plán sociálního začleňo-
vání k řešení sociálního vyloučení. Na 
přípravě a realizaci se podíleli zástupci 
Magistrátu města Ostravy, městských 
obvodů, Úřadu práce ČR, nestátních 
neziskových organizací a dalších lo-
kálních partnerů.  

Za dobu tří let se podařilo čerpat 
dotace z Evropského sociálního fondu 
ve výši asi 367 milionů korun, které 
zajistily realizaci projektů v oblas-
ti vzdělávání, prevence kriminality, 
zaměstnávání osob, podpory bydlení 
a prorodinné politiky.  

V rámci realizovaných projektů 
bylo 647 osob podpořeno při uplat-
nění na trhu práce. Zvýšil se počet 
asistentů prevence kriminality, kteří 
svou pochůzkovou činností přispíva-
jí k vyšší míře bezpečnosti i v sociál-
ně vyloučených lokalitách a blízkém 
okolí. Dále bylo podpořeno 1426 osob 
v bytové nouzi k získání a udržení kval-
itního a stabilního bydlení. V oblasti 

vzdělávání bylo vytvořeno 40 nových 
pozic na základních školách, které na-
pomáhají zvýšit úspěšnost žáků. Jed-
ná se např. o pozice sociálních peda-
gogů, koordinátorů inkluze, školních 
psychologů. 

„Dopady v jednotlivých oblastech 
budou znatelné v delším časovém ob-
dobí, přesto věřím, že započaté změny 
mají pozitivní dopad na obraz města 
a život jeho obyvatel,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Mariánek. (jab)

Náměstek primátora pro sociální oblast Michal Mariánek.  Foto: MMO

Rozvíjíme rovný přístup 
ke vzdělávání dětí a žáků
Od září 2016 realizuje Magistrát měs-
ta Ostravy projekt Rozvoj rovného pří-
stupu ke vzdělávání. Cílem je zvýšení 
úspěšnosti dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem ve vzdělávání. 

Jednou z klíčových aktivit projektu 
je i rozvoj pracovníků ve vzdělává-
ní. Nabízí dlouhodobé a kontinuální 
vzdělávání pedagogů v oblasti za-
vádění proinkluzivních opatření na 
školách a systému podpory pro práci 
pedagoga s žákem, kdy jeho vzdělává-
ní vyžaduje upravit průběh samotné-
ho vzdělávacího procesu. Vzdělávání 
nabízí pedagogům náměty, inspiraci 
a možnosti, které mohou uplatnit pří-
mo ve výuce. Projekt pokrývá téměř 
11 tisíc žáků a více než 850 pedago-
gických pracovníků na celkem 28 ško-
lách. Předpokládané ukončení projek-
tu se datuje k 31. červenci 2019. 

Do návazného projektu Rozvoj rov-
ného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava II je zapojeno 5 partnerů z řad 
mateřských škol a jedno středisko vol-
ného času. Cílem projektu je posílení 
rovných příležitostí dětí předškolní-
ho věku pocházejících ze socioeko-
nomicky znevýhodněného a kultur-
ně odlišného prostředí. V dubnu se 
uskutečnila první stáž v Košicích za 
účelem sdílení dobré praxe. Současně 
proběhly se zástupci města besedy na 

téma předškolního vzdělávání na Slo-
vensku. 
Úspěchy a cíle projektu
 Zaměření na zvýšení školní úspěš-
nosti dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem.
 Zavedení a prohloubení individu-
álního přístupu a rozvoj spolupráce 
škol, rodin a dalších aktérů.
 Rozvoj odborných kompetencí 
pedagogů a jejich metodická podpora. 
 Semináře, diskuze u kulatého sto-
lu, workshopy.
 Metodická podpora činnosti škol-
ních psychologů, sociálních a speciál-
ních pedagogů, asistentů pedagoga, 
školních asistentů a koordinátorů in-
kluze.
Další aktivity města 
 Uznání kvality projektů města, 

jejich prezentace a cílených aktivit 
ochránkyní lidských práv Jarmilou 
Šabatovou. 
 Uvádění města Ostravy jako pří-
kladu dobré praxe.

Oba projekty jsou zaměřeny na in-
tegraci, při níž dochází samozřejmě 
k posunům a změnám na obou stra-
nách – nejen cizinec, který se chce 
integrovat, ale také skupina, do které 
je cizinec integrován, se skutečným 
kontaktem začíná měnit.  (r)

Statutární město Ostrava
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2439/ZM1418/37 ze dne 
19. září 2018 

výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků na rok 2019 na 
podporu aktivit v oblastech:
volný čas     kód KVA/VČ
podpora osob s handicapem   kód SVZ/H
prevence kriminality   kód SVZ/PK
protidrogová prevence rodinná politika kód SVZ/PP, kód SVZ/RP
sociální péče, zdravotnictví   kód SVZ/SP, kód SVZ/ZDRAV
školství     kód ŠaS/ŠKOL
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Os-
travy na rok 2019 včetně témat podpory uvedených v podmínkách pro jednotlivé 
oblasti a žádosti jsou k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy 
(www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ a na stránkách jednotlivých odborů poskytujících 
peněžní prostředky). Bližší informace k tomuto programu podají kontaktní zaměst-
nanci Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Odbor kultury a volnočasových aktivit
● volný čas  
Šárka Böhmerová   599 443 083  sbohmerova@ostrava.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
● podpora osob s handicapem, protidrogová prevence 
Štěpán Vozárik  599 443 860 svozarik@ostrava.cz 
● prevence kriminality  
Tomáš Pavelec   599 443 875  tpavelec@ostrava.cz  
● rodinná politika  
Michal Sněhota   599 443 867  msnehota@ostrava.cz  
● sociální péče  
Martin Petrášek   599 443 820  mpetrasek@ostrava.cz
Monika Ličková     mlickova@ostrava.cz
● zdravotnictví  
Michal Sněhota   599 443 867  msnehota@ostrava.cz 

Odbor školství a sportu
● školství 
Martina Kuchyňková 599 444 264 mkuchynkova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 22. října 2018 do 2. listopadu 2018.

Barvy duhy
Hudební skupina Slza bude letoš-
ním hostem a patronem koncertu 
Všechny barvy duhy, jehož dva-
náctý ročník se koná 22. října v 18 
hodin v Divadle Antonína Dvořáka. 
Pořadatel koncertu, jímž je kaž-
doročně Čtyřlístek – centrum pro 
osoby se zdravotním postižením ve 
spolupráci s Národním divadlem 
moravskoslezským, se snaží pře-
kvapit návštěvníky novými nápady 
a zajímavými účinkujícími. Větši-
na z nich překonává svůj zdravotní 
handicap tím, že se věnuje umění. 
V režii Ilji Racka účinkují vedle 
tanečníků a muzikantů z Čtyřlíst-
ku také studenti Múzické školy 
a Lidové konzervatoře Ostrava, 
členové tanečního souboru Bílá 
holubice, hudební skupina Mental-
lica a baristé kavárny Mental Café. 
Vstupenky na koncert lze zakoupit 
v předprodeji Národního divadla 
moravskoslezského. Koncert se 
koná za finanční podpory města 
Ostravy.  (r)
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Poučná povídka pomůže se světem internetu
senioři v ohrožení

„Byl jsem překvapen množstvím po-
škozených starších lidí. Nemyslel jsem 
si, že tolik důchodců užívá internet 
a nakupuje přes něj,“ přiblížil soudce 
své úvahy naslouchajícímu Janovi. 

„Ještě pamatuji, co mi to dalo práce, 
než jsem vysvětlil své mamince, jak se 
vlastně užívá počítač a co je to inter-
net,“ s úsměvem zavzpomínal Přemy-
sl. „Máš pravdu,“ souhlasil policista. 
„Podobných případů přibývá. Možná 
i díky tomu, že senioři objevili kouzlo 
internetu?“ přemítal tentokráte nahlas 
Jan Moudrý. 

„Řešili jsme případ staré paní, která 
do e-mailu bez zábran napsala všechny 
své osobní údaje, včetně čísla občan-
ského průkazu a rodného čísla. Infor-
mace pak poslala pachateli, zcela ne-
známému člověku, který je pak využil 
při svých transakcích!“ na to policista. 

„Nedávno jsme odhalili skupinu 
pacha telů vydávajících se za exekutory 
a advokáty. Psali důchodcům e-maily, 
aby získali jejich peníze,“ doplnil výčet 
trestných činů Honza. 

„Pamatuji si také situaci, kdy dů-
chodce dostal e-mail, že dluží firmě 
peníze za objednané zboží. Senior sice 
zareagoval a napsal, že nic nedluží. 
Nicméně firma mu začala vyhrožovat 
soudem, a tak raději částku, sice men-

ší, zaplatil,“ pokračoval Honza a usmál 
se na své kolegy.

  Výše, na několika řádcích, si mů-
žeme přečíst úryvek povídky Kterak 
senioři internetu užívali z knihy Černá 
kronika aneb Ze soudních síní. Jedná 
se o projekt Krajského ředitelství poli-
cie Moravskoslezského kraje. 

V povídce si čtenáři seniorského 
věku, pro které je publikace určena, 
mohou přečíst o nejčastějších pod-
vodech při „brouzdání“ internetem. 
V dnešní době stále více seniorů 

využívá internet při komunikaci se 
svými blízkými na sociálních sítích, 
zasílání e-mailu, objednávce zboží 
z internetových obchodů případně 
také pro internetové bankovnictví. 

Je však důležité mít na paměti, stej-
ně jako u ohně, že je dobrý sluha, ale 
zlý pán, tak také internet poskytuje 
mnoho výhod. Při neuváženém a nad-
bytečném sdělování informací se však 
jeho uživatel může stát obětí pacha-
telů, kteří se do virtuálního světa se 
svou protiprávní činností „přesunuli“.

Doporučení k bezpečnému 
„surfování“ na internetu:
 na počítači a tzv. chytrém telefonu 
používat antivirový program
 po ukončení činností se vždy od-
hlašovat z aplikací a jednotlivých účtů 
na sociálních sítích, e-mailu, interne-
tového bankovnictví apod.
 účty mít zajištěné bezpečným 
a „silným“ heslem
 nezasílat citlivá data a osobní úda-
je prostřednictvím  elektronických ko-
munikačních prostředků
 nakupovat pouze v prověřených e-
-shopech, nenechat se zlákat nepřimě-
řeně výhodnou cenou
 prověřovat autenticitu získaných 
informací

Celou povídku k nebezpečím, která 
mohou uživatele, nejen seniorského 
věku, na internetu potkat, ale také 
dalších jedenáct povídek k různým 
situacím nedobrovolně zasahujícím 
do života, je možné přečíst v uvedené 
preventivní publikaci „Černá kronika 
aneb Ze soudních síní“. 

Tato je dostupná nejen v ostrav-
ských knihovnách. Oddělení tisku 
a prevence Krajského ředitelství po-
licie Moravskoslezského kraje knihu 
distribuuje také do domovů důchodců, 
seniorských klubů apod.

 komisař Richard Palát

Zaostřeno na seniory
Za seniory jsou obecně považovány 
osoby ve věku 65 a více let. Senioři jsou 
pro svou bezbrannost relativně snad-
nou obětí trestné činnosti. Preventivní 
aktivity se zaměřují především na to, 
aby se jedinec nestal obětí trestných 
činů. Obsahem těchto aktivit je činnost 
osvětová a poradenská, vštěpování 
obecných a speciálních zásad ochrany 
apod. V rámci prevence zaujímá zcela 
specifické místo policie. V Ostravě se 
prevenci intenzivně věnuje Městská 
policie Ostrava a také Policie ČR – 
Městské ředitelství policie Ostrava.

Městská policie Ostrava realizuje 
mnoho různých projektů zaměře-
ných na seniory. Besedy –  seznamu-
jí seniory s riziky v různých životních 
situacích (cestování v prostředcích 
hromadné dopravy, návštěva super-
marketu, předváděcí akce aj.). V rám-
ci projektu Řetízek bezpečí a kukátko 
jsou seniorům zcela zdarma instalo-
vány bezpečnostní řetízky a panora-
matická kukátka na vstupní vchodo-
vé dveře do bytů či rodinných domů. 
Osobám starším šedesáti let, které 
splňují podmínky pro získání seni-
or linky, jsou montovány bezplatně. 
Kromě toho jsou realizovány projekty 
Nebezpečný věk či Cesty k seniorům 
a další aktivity.

Senioři v dopravě
Mezi časté prohřešky chodců - seni-
orů patří chůze na červenou. Člověk 
se přidá k přecházejícímu davu a ani 
si nevšimne, že na semaforu svítí 
červená. Ani zelená ale není zárukou 
bezpečného překonání vozovky. Vždy 
je důležité pořádně se rozhlédnout. 
Vozidla odbočující vpravo často mívají 
zelený signál stejně jako chodci, kteří 
chtějí přejít vozovku. Proto do vozov-
ky nikdy nevcházíme, pokud si nejsme 
jisti, že nás řidič vozidla registruje a dá 
nám přednost. 

Další rizikovou činností chodců je 
přecházení vozovky mimo přechody, 
nadchody nebo podchody. Zákon nám 
ukládá povinnost je užít k přecháze-
ní. Pokud jsme od nich vzdáleni více 
než 50 metrů, můžeme přejít vozovku 
mimo ně. Zásadou je také přecházet 
vždy kolmo k vozovce, nejkratší mož-
nou trasou a co nejrychleji. Velkým 
rizikem je také vystupování z pro-
středků MHD do vozovky. Vždy dává-
me pozor, zda řidiči opravdu zastavili 
a registrují nás. Větší obezřetnosti 
je třeba dbát při snížené viditelnosti 
a vždy musíme mít na paměti, že cho-
dec nemá absolutní přednost a že my 
nejsme ti v bezpečí vozidla.  (red)

Ilustrační fotografie.  Zdroj Pixabay

CÍTÍTE SE
V OSTRAVĚ
BEZPEČNĚ?

Vyplňte dotazník na:

www.mapybezpecnosti.cz
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století objektivem Ostravanů

Ze šuplíku 
na výstavu
Jako součást oslav stého výročí 
vzniku samostatného Českosloven-
ska město Ostrava v dubnu spustilo 
projekt „Století objektivem Ostra-
vanů“. Vyzvali jsme veřejnost, aby 
se s námi podělila o staré fotografie 
z města z let 1918 až 1989.

Fotky z rodinného a společenské-
ho života, z doby okupace, vzniku 
republiky nebo události osmičko-
vých roků jsme sbírali do poloviny  
měsíce září. Na výzvu k zapůjčení 
fotografií zareagovalo celkem 47 
Ostravanů, dohromady se podaři-
lo shromáždit 541 snímků. Celkem 
515 snímků dokumentuje období 
let 1918–1989, z toho 210 vzniklo 
do roku 1945.

Získané kopie fotografií budou 
vystaveny a také použity v publika-
ci mapující období od roku 1918 do 
roku 1989. Níže přinášíme vzorek 
čtyř snímků, které se podařilo tou-
to kampaní získat.  (ph)

Záchranný tým vznikl před 15 lety
výročí

Součástí Oblastního spolku Českého 
červeného kříže v Ostravě je záchran-
ný tým. Byl založen v roce 2003 a le-
tos slaví 15. výročí. Hlavním úkolem 
záchranného týmu je zdravotnická 
asistence při sportovních, kulturních 
a společenských akcích jako jsou Co-
lours of Ostrava, Zlatá tretra, fotbalo-
vá utkání Baníku Ostrava, Ostravský 
maraton nebo Mezinárodní hudební 
festival Janáčkův máj. 

Záchranáři asistovali také u mis-
trovství Evropy ve stolním tenise, 
mistrovství světa v hokeji nebo při 
hasičské olympiádě. Jsou připraveni 
zasáhnout při hromadných neštěstích, 
katastrofách, povodních, při pátracích 
akcích a spolupracují s Policií ČR na 
základě smlouvy uzavřené v roce 2011. 
Také poskytují psychologickou první 
pomoc a krizové intervence při mimo-
řádných událostech. 

Veřejnost může záchranný tým vi-
dět na akci Hrad žije první pomocí a 

na dalších preventivních akcích v Os-
travě a okolí. V létě se věnují prevenci 
hlavně na dětských táborech. 

Členy jsou absolventi studijních 
středisek, zdravotničtí instruktoři, 

zdravotní sestry, diplomovaní zdra-
votničtí záchranáři, studenti medicí-
ny nebo lékaři. Všichni musí splňovat 
minimálně kvalifikaci Zdravotník zo-
tavovacích akcí.  (rs)

Záchranný tým Českého červeného kříže vyfotografovaný v září před ostrav-
skou Novou radnicí.  Foto: archiv ČČK

Koupání u splavu v Ostravě-Vítkovicích, 1961.

Masarykovo náměstí, květen 1945.

V ordinaci dětského lékaře, 1926.

Na Slezské Ostravě nad Kamencem, 60. léta 20. století.
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Masarykovo náměstí a Slezskoostravský hrad se stanou dějištěm dvoudenního bohatého programu

Ostrava slaví 100 let od založení republiky
výročí

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, 
znamená pro Českou republiku mno-
ho příležitostí k oslavným a vzpo-

mínkovým ak-
cím. Události 
v letech 1918, 
1938, 1948 či 

1968 patří neodmyslitelně k význam-
ným milníkům naší historie. 

Od vzniku republiky tomu bude 
v říjnu 2018 přesně 100 let! I Ostra-
va si během celého roku připomínala 
nejrůznějšími akcemi významné výro-
čí, které 27. a 28. října letošního roku 
vyvrcholí velkou oslavou v duchu prv-

ní republiky. Ostrava se „dobově pře-
vlékne“ a návštěvníci prožijí příběh 
vzniku republiky. Dvoudenní program 
zahájí v sobotu 27. října v 15 hodin vel-
kolepý prvorepublikový průvod Sokol-
skou třídou, který projde od vozovny 
trolejbusů k Masarykovu náměstí. 

V průvodu, v němž nebude chybět 
starosta Jan Prokeš, se budou moci 
malí i velcí pokochat pohledem na 
dobovou vojenskou i civilní techniku, 
zúčastní se jej zástupci prvorepub-
likových kulturních a sportovních 
organizací. Zábava bude pokračovat 
na Masarykově náměstí a u Slezsko-
ostravského hradu bohatým progra-
mem inspirovaným první republikou. 

Vznikne prvorepublikové městečko 
s kavárnou, obecnou školou, kde si 
děti mohou vyzkoušet vyučovací ho-
dinu, nebo banka s dobovou měnou, 
k ochutnání bude i prvorepubliková 
gastronomie. Ostravu znovu navštíví 
i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 

Závěr prvního dne obstará ohňo-
stroj na Slezskoostravském hradě. 
Neděle 28. října bude věnována vzpo-
mínkovému aktu na Masarykově ná-
městí a slavnostní mši svaté.  

Součástí oslav je Hudební maraton 
Leoše Janáčka, který ve dnech 25. až 
28. října nabídne 17 koncertů se 40 
Janáčkovými skladbami. Koncerty se 
uskuteční v Domě kultury města Os-
travy, Dole Hlubina, Cooltouru, na 
Janáčkově konzervatoři a v kostele sv. 
Václava. Jedná se o první podobnou 
akci v republice, tvůrci pro ni našli in-
spiraci v zahraničí.  (red)

Oslavy vyvrcholí slavnostním ohňo-
strojem na Slezskoostravském hradě. 
 Foto: archiv MMO.

Výstava ve foyer 
Nové radnice
V prostorách foyer Nové radnice je až 
do konce října k vidění výstava „Sta-
lo se před 100 lety. Partnerská města 
vzpomínají společně“.  Expozice bude 
věnována historickým událostem roku 
1918, a to nejen v Ostravě, ale i v part-
nerských městech Katovice a Košice.  

Prostřednictvím historických foto-
grafií, map, plakátů i soudobého tis-
ku se návštěvníci mohou přenést do 
doby, kdy zanikala habsburská mo-
narchie a Německé císařství a rodily 
se nové národní státy. Katovice, Koši-
ce i Moravská Ostrava musely v tomto 
období řešit řadu obdobných problé-
mů, plynoucích z hospodářského cha-
osu a rozvratu na konci 1. světové vál-
ky. Cesty, vedoucí k přičlenění těchto 
měst k československému a polskému 
státu, byly rozdílné i různě dlouhé – 
od několika měsíců až po několik let. 
I výstava tak pokrývá dlouhý časový 
úsek – od roku 1918 až do poloviny 
20. let 20. století.  (ph)

Sensační tourné první republiky
U příležitosti 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky připravila 
vědecká knihovna projekt s názvem 
Sensační tourné první republiky, kte-
rým chce přiblížit široké veřejnosti ne-
příliš medializované obory, které jsou 
aktuální a zajímavé i v dnešní době. 
Formou výstavy Prvorepublikové kni-
hovnictví připomene zřizování a fun-
gování obecních knihoven po vzniku 
knihovnického zákona v roce 1919.

Vyhledáváním a přípravou materiá-
lů pro expozici se knihovníci zabývají 
od května tohoto roku a výsledkem 
jejich snah bude 20 velkoformátových 
výstavních panelů, z nichž bude polo-
vina instalována v prostorách Morav-
skoslezské vědecké knihovny a polovi-
na v Knihovně města Ostravy (KMO).

Vernisáž je naplánovaná na 27. října 
odpoledne a bude to prakticky jediná 
příležitost prohlédnout si celou ex-
pozici pohromadě. Pak bude po celý 
listopad ostravská část výstavy k vi-
dění v prostorách KMO a krajská část 
v MSVK. V prosinci si knihovny expo-

zice vymění. Výstava potrvá do konce 
roku, následně bude nabídnuta jako 
putovní dalším knihovnám v regionu.

Za finanční podpory města uspo-
řádá vědecká knihovna v rámci pro-
gramu k 100. výročí Československa  
přednášky zaměřené na život v dobách 
první republiky. 

Ve středu 24. října od 17 hodin vy-
stoupí s přednáškou na téma poslanců 
a senátorů Národního shromáždění 
Republiky československé, kteří byli 
zvoleni za ostravské volební obvody, 
pocházeli z Ostravy nebo zde žili, Mar-
tin Jemelka, zaměstnanec Masaryko-
va ústavu a Archivu AV ČR. Mluvit 
bude nejenom o poslancích a prvních 
prvorepublikových starostech města 
Janu Prokešovi a Josefu Chalupníko-
vi, ale i o řadě dalších. 

Poslední přednáška se uskuteční 
ve středu 21. listopadu od 16.30 hod. 
a bude věnována prvorepublikové ar-
chitektuře se zacílením na vývoj inte-
riérů. Přednášet bude architektka Eva 
Špačková.  (r)

pozvánky ois
Podzimní tvůrčí dílna
Vyrobte si s dětmi podzimní a hallo-
weenské dekorace ve výtvarné dílnič-
ce. Akce probíhá 29. a 30. října v in-
focentru Nové radnice v 6. patře od 10 
do 17 hodin. Vstupné se hradí v hoto-
vosti nebo kartou na místě.

Židovská Ostrava
Vydejte se po stopách ostravských 
Židů, kteří formovali vývoj města v 19. 
a 20. století. Procházka se koná 21. ří-
jna v 10 a 14 hodin. 

Ostrava prvorepubliková
První republika byla v Ostravě obdo-
bím stavebního rozmachu. Projděte 
si 4. listopadu místa, která tuto éru 
připomínají. Sraz je na Prokešově ná-
městí v 10 a 14 hodin.  

Vstupné se hradí v hotovosti na 
místě. Na komentované procházky 
je nutná rezervace e-mailem: pru-
vodce@ostravainfo.cz nebo telefo-
nicky na čísle 602 712 920.  (r)
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla: 
9. 10. (19) Líbánky na Jadranu; 21. 10. (19) Smrt 
a dívka; 22. 10. (19) Kočka v oreganu; 28. 10. (19) 
Vězeň na Druhé Avenue. Hudební pořady: 11. 10. 
(19) Vlasta Redl; 15. 10. (19) La Gioia; 23. 10. (19) 
Ilona Csáková; 25. 10. (19) Poutníci; 30. 10. (19) 
Karel Plíhal. Metropolitní opera: 20. 10. (18.45) 
C. Saint-Saëns: Samson a Dalila; 27. 10. (18.45) 
G. Puccini: Děvče ze Západu. Zábavné pořady: 
25. 10. (19) Egypt s Jirkou Kráčalíkem; 29. 10. 
(19) Dívčí válka; 5. 11. (19) Himálajský úsměv. 
Pro děti: 26. 10. (17) Miro Jaroš.
DŮM KULTURY AKORD. 10. 10. (17.30) Tradič-
ní čínská medicína v praxi – přednáška Mariana 
Volanského; 10. 10. (18) Duo Jamaha; 12. 10. (19) 
Hecoviny; 13. 10. (16) Zpíváme a tančíme s Mí-
šou; 18. 10. (19) Screamers – Velký flám; 18. 10. 
(19) Randění po třicítce (Divadlo U lípy); 24. 10. 
(19) Chvála bláznovství (Pantheon production); 
25. 10. (19) One Knor Show 2018; 01. 11. (19) Pet-
ra Janů a Amsterdam.
DIVADLO LOUTEK. 13. 10. (15) Bílá holubice: 
Cirkus; 14. 10. (10) Kocourek Modroočko; 14. 10. 
(15.30) Perníková chaloupka; 20. 10. (15) Písko-
mil se vrací: Trenky Tour – koncert; 21. 10. (10) 
Malá Mína zmlsaná; 21. 10. (15.30) O blýskavém 
prasátku; 28. 10. (10) Dášeňka.
ČERNÁ LOUKA. 7. 10. (8–12) Avízo bazar, 
20. 10. (7–12) Bleší trhy; 21. 10. (8–12) Fauna 
trhy; 2. – 4. 11. Čokofest.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. 10. 10. (19) Sest-
ry Havelkovy; 13. 10. (19.30) Kabaret Hrdobci; 
16. 10. (19) Karel Kahovec, George & Beatovens; 
17. 10. (19) Elisabeth Lohninger; 19. 10. (20) Ivan 
Hlas Trio; 24. 10. (19) Shaun Booker; 25. 10. (19) 
Tomáš Kočko & Orchestr; 31. 10. (19) David Do-
růžka Trio; 1. 11. (20) Spirituál kvintet; 2. 11. (19) 
Vltava; 5. 11. (19) Honza Hrubý.
FRANCOUZSKÉ ŠANSONY. Francouzské šan-
sony v podání Chantal Poullain zazní 19. října 
v 19 hodin v Divadle Mír ve Vítkovicích. Chantal 
zazpívá své vlastní písně, ale také tradiční fran-
couzské šansony společně s jazzově laděnou ka-
pelou pod vedením Štěpána Markoviče. 
FESTIVAL PATCHWORKU. V Kulturním domě 
K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce můžete ve dnech 
12. a 13. října od 10 do 18 hodin navštívit Festi-
val patchworku, na kterém budou autorky z celé 
České republiky vystavovat ručně zpracované 
textilní deky, přehozy i drobnosti a předvedou  
některé možnosti zpracování a zasvětí zájemce 
do základů patchworkové techniky. Pro nadšen-
ce této techniky je připraven i prodej speciálních 
pomůcek a látek, které v běžných obchodech ne-
jsou k dostání. Součásti festivalu jsou i odborné 
kurzy, které umožní začátečníkům i pokročilým 
zájemcům si vlastní výrobu polštářků, šperků, 
háčkovaných košíků vyzkoušet, nebo poznat nové 
technologie a quiltování.   
CHAGALL. Výtvarné centrum Chagall připra-
vilo od 1. listopadu expozici kovových plastik 
akademického sochaře Igora Kitzbergera. Při své 
tvorbě využívá různé sochařské a kovářské postu-
py a technologie, sochy dotváří také povrchovými 
úpravami – pomocí zlata, stříbra nebo patiny. 
Mezi jeho velká témata patří tanečníci, hudebníci 
či herci, ale také osobnosti českých i  světových 
dějin jako Jan Amos Komenský, Niccolo Pagani-
ni nebo Jean-Baptiste Gaspard Deburea+. Výsta-
va potrvá do konce letošního roku. 

co, kdy, kde ve městě Divadlo „12“ nahradí zkušebnu 
Během rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona vzniklo 
v ulici Čs. legií Divadlo „12“. Nová komorní scéna 
nahradí zkušebnu Divadla Antonína Dvořáka, v níž 
se hrály činoherní inscenace. Nová komorní scéna 
zatím nahradí zkušebnu, avšak do budoucna do-
stanou divadelní soubory prostor pro své komorní 
a experimentální projekty. 

„Nové prostory po bývalém řeznictví v Milíčově 
ulici už čekají také na Ateliér při NDM, což je plat-
forma pro práci s dětmi, mládeží a nově také dal-
šími věkovými skupinami našich diváků,“ přiblížil 
ředitel NDM Jiří Nekvasil. V patře vzniká v místě 
původního společenského sálu nový sál určený pro 
koncerty a jiné aktivity. Časem se do budovy vrátí 
i předprodej, který zatím funguje za Divadlem An-
tonína Dvořáka. Novinkou je nový baletní sál a pod-
krovní zkušebna orchestru operety a muzikálu. Di-
vadelnímu provozu pomůže také zcela nové patro 
s pokoji hotelového typu pro hostující umělce. Právě 
probíhající první etapa rekonstrukce Divadla Jiřího 

Myrona se nedotkne hlediště a jeviště, takže divadlo 
je v provozu. Rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona 
hradí město Ostrava ze svého rozpočtu.  (r)

Premiéra v divadle
Slavná románová kronika bratří Mrštíků Rok na vsi 
má premiéru 25. října v Divadle Jiřího Myrona. Na 
pozadí zvyků, svátků a tradic prožívají obyvatelé Ha-
brůvky svoje komické, dojemné i kruté osudy. Když 
do harmonie přírodního koloběhu vstupují lidské 
vášně, slabosti a touhy, mění se poklidná vesnička 
na dějiště dramatu lásky, zrady, i naděje na odpuš-
tění. Režie a dramatizace se ujal Vojtěch Štěpánek. 

Divadlo Antonína Dvořáka uvede 18. října premi-
éru opery Leoše Janáčka Osud o tragickém milost-
ném příběhu s melodickou a emotivní hudbou ode-
hrávající se v atraktivním prostředí luhačovických 
lázní.  (hob)

Divadelní budovy v ulici Čs. legií získají na podzim 
novou fasádu.  Foto: Petr Havránek

Podzimně laděná 
 Janáčkova filharmonie
Cyklus Jeunesses musicales bude mít 1. listopadu 
od 18 hodin Rande s hornou, pianem a houslemi. 
Koncert s mladými interprety, který je součástí 
akce Polské dny v Ostravě, přináší trojici kontrast-
ních sólových koncertů: hornový od věčně veselé-
ho Mozarta, klavírní od stále neklidného Kalabi-
se, houslový od bytostného romantika Karłowicze 
a symfonickou báseň Richarda Strausse. 

Francouzské klavírní mládí bude koncertovat 
5. listopadu. Zazní skladby Bacha, Beethovena, 
Prokofjeva a Ravela.  (hob) 

Jan Král zaměřil objektiv na Slezskou
Fotograf a redaktor Jan Král vystavuje ve Slezsko-
ostravské galerii své snímky. „Návštěvníci uvidí 
přesně 104 fotografií vzniklých v uplynulých čtyřech 
letech na území Slezské Ostravy. Číslo 104 je sym-
bolické. Stejné číslo má i trolejbus projíždějící na-
příč celou Slezskou. Tímto trolejbusem jsem jezdil 
už před čtyřmi desetiletími jako kluk a jezdím tak 
dodnes,“ uvedl Jan Král. 

Fotografie vznikaly nejčastěji při práci pro Slez-
skoostravské noviny. Zachycují lidi vystupující na 
šachetní věže, slavící dožínky, vařící slezský bigos, 

navštěvující rockové koncerty i koncerty vážné hud-
by, stoupající na haldu Ema, stejně jako portréty ně-
kterých zajímavých osobností. 

„Snažil jsem se o takový výběr, aby vyniklo, jak je 
Slezská neuvěřitelně rozmanitá. Od úžasné přírody 
kolem řeky Odry po krajinu srostlou s těžkým prů-
myslem. A rozmanitá je také Slezská svým děním. 
Lidé se baví při nejrůznějších příležitostech, ryba-
ří, hrají fotbal nebo tančí na plesech,“ dodal autor 
snímků. Výstava ve Slezskooostravské galerii potrvá 
do 23. listopadu.  (rs)

Grafik Janáček pracuje s prostorem
Grafik, nositel ceny Vladimíra Boudníka a bývalý dě-
kan Fakulty umění Ostravské univerzity Zbyněk Ja-
náček připravil výstavu speciálně pro prostory Gale-
rie ZaZa v centru Ostravy. „Některými věcmi reaguji 
na obrazy ruského malíře Kazimíra Maleviče. Když 
v roce 1915 vystavil svou malbu Černý čtverec, kritici 
hovořili o konci malířství a já se snažím s tímto feno-
ménem vyrovnat. Obrazy mají dokonce stejný roz-
měr jako Malevičova plátna z roku 1915,“ okomento-
val Zbyněk Janáček svá díla na hlavní stěně galerie. 
„Jedná se o kombinovanou techniku,“ dodal. 

Výstavu doplnil dalšími tisky na plátně, kde se 
ve větší míře věnuje přetiskům, což koresponduje 
s názvem výstavy. Do jednoho rohu galerie umístil 
dvě díla, která pracují s odrazy. Reflexní fólie působí 
jako zrcadlo a rohový prostor najednou dostává jiný 

rozměr. Výstava Přetisky – Overprints potrvá do 
11. listopadu.  (rs) 

Zbyněk Janáček s galeristkou Radanou Zaple-
talovou. Za ním jsou díla reagující na Maleviče.  
 Foto: René Stejskal
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ANTIKVARIÁT FIDUCIA. 11. 10. (18) Tomáš 
Zumr: Syntetik, vernisáž; 14. 10. (10) Horororyt 
– výtvarně-literární dílna; 16. 10. (18) Guerillové 
okrášlení sadu Petra Bezruče; 18. – 19. 10. Pro-
timluvfest ve Fiducii; 20. 10. (10–18) Ostravský 
výlet z Radvanic do Michálkovic, sraz na Hraneč-
níku; 22. 10. (19) Crank Sturgeon (USA), If, bwa-
na (USA), Emerge (GER), Säkkikangas, koncert; 
23. 10. (18) Rostislav Švácha a Taťána Petraso-
vá: Dějiny umění v českých zemích, přednáška 
a představení knihy; 25. 10. (18) Nový stát na 
mapě Evropy, věnováno 100. výročí vzniku ČSR. 
COOLTOUR. 11. 10. (20) ILLE & Bratři Orffové 
– koncert; 23. 10. (20) Salsa tančírna s MG Dan-
ce; 25. 10. (19) Milan Tomášik: Sólo 2016 – sou-
časný tanec; 2. 11. (20) Poletíme? Chce to tour! 
BESEDY V  KNIHCENTRU. Beseda a autogra-
miáda spisovatele, televizního novináře, mode-
rátora a popularizátora společenské etikety Ladi-
slava Špačka, který 10. října od 16 hodin v Domě 
knihy Knihcentrum na Smetanově náměstí před-
staví svou nejnovější knihu a audio knihu pro děti 
Rokovy výlety do historie. Cukrářka Helena Vy-
bíralová se představí 16. října se svou knihou Vá-
noční kouzlení. Břicháč Tom představí 17. října 
svou novou knihu Máme to rádi zdravě se spous-
tou nových receptů. Setkejte se 22. října s brilant-
ní herečkou Bárou Hrzánovou. Máte doma před-
školáka a chcete jej kvalitně připravit do školy  
i pro život? Pak máte jedinečnou příležitost se-
tkat se 24. října s pedagožkou Mgr. Irenou Ko-
šutovou, která vám poradí, jak na to. Do hlubin 
duše Jindřicha Plachty se vydejte 30. října s Pav-
lem Taussigem. Na besedy je možné si zarezervo-
vat místa k sezení.
ČECHOMOR V  GONGU. Populární kapela 
předvede v multifunkční aule Gong 14. října od 
19.30 unikátní projekt. V rámci podzimního tur-
né k 30. výročí na hudební scéně uvede program 
Proměny, unikátní projekt spojení lidové hud-
by, orchestru a současných hudebních trendů 
v aranžmá anglického hudebníka Jaze Colema-
na. Na koncertě vystoupí spolu s kapelou orchestr 
Collegium českých filharmoniků, dirigovat bude 
uznávaný polský dirigent Adam Sztaba a jako stá-
lý host vystoupí zpěvačka Martina Pártlová. 
SVÁTEK DÝNÍ A STRAŠIDEL. Základní ško-
la ve Slezské Ostravě, Bohumínská 72, pořádá 
ve středu 23. října od 16 do 18 hodin jedenáctý 
ročník Svátku dýní a strašidel. Sraz účastníků 
je v 15.30 hod. před Slezskoostravskou radnicí. 
Průvod pak společně půjde přes město na ná-
dvoří Slezskoostravského hradu, kde vyvrcholí 
halloweenská show. Také letos proběhne soutěž 
o nejhezčí dýni a nejnápaditější  halloweenskou  
masku. 
VŮNĚ PROSPERITY. Komentovaná prohlídka, 
během které  se dozvíte příběhy slavných budov, 
kulturních mecenášů i špičkových architektů své 
doby. Prohlídka se koná 13. října a začíná v bu-
dově Domu umění návštěvou výstavy k 100. vý-
ročí republiky a pokračuje centrem města k Nové 
radnici. Během cesty se seznámíte se zajímavou  
historií nejluxusnějších a největších domů mla-
dé republiky – Textilia  a Bachner, které názorně 
ukazují proměnu Ostravy na velkoměsto. Dozvíte 
se zajímavosti ze života architekta Mendelsona 
i starosty Prokeše, který se zasloužil o vytvoření 
Velké Ostravy a nechal postavit radnici, přesně 
po vzoru florentské Signorie. (r)

co, kdy, kde ve městěPřijďte se podívat, jak se žilo v Ostravě v letech 1918 až 1938

Muzeum uvádí jedinečný film
Život v prvorepublikové Ostravě představuje výstava 
v Ostravském muzeu nazvaná Ostrava 1918–1938. 
Výstava je součástí oslav 100. výročí založení Česko-

slovenska a připomíná, 
jak Ostravané reagovali 
na založení samostatné-
ho státu a jak jej slavili. 
Návštěvníci uvidí v ně-

kolika celcích, jak se Ostrava vyvíjela ve 20. a 30. 
letech, připomenuti jsou legionáři z Ostravy a ná-
vštěvníci uvidí předměty, které si dovezli domů. Po-
zornost je věnována prvním ostravským starostům 
Janu Prokešovi a Josefu Chalupníkovi, připomenut 
je literát a propagátor založení Národního diva-
dla moravskoslezského a ostravského krematoria 

František Sokol Tůma, a to včetně jeho srdce, které 
je uložené v lihu ve speciálně vyrobeném poháru. 
Expozice ukazuje tehdejší platidla, historii rozhla-
su, vybavení domácností, předměty denní potřeby, 
modely tramvajové tratě Svinov – Klimkovice, ob-
chodního domu Bachner a uhelné třídírny, který byl 
vystaven na Průmyslové a živnostenské výstavě ve 
Vítkovicích v roce 1923.

Návštěvníci výstavy uvidí unikátní Ostravský fil-
mový žurnál, který je složen z originálních záběrů 
z Ostravy z doby tzv. první republiky. „Je to úžasný 
film,“ řekl po jeho zhlédnutí na vernisáži primátor 
Tomáš Macura. „Těší mne velký zájem o tuto výsta-
vu. Hlásí se nám prakticky všechny ostravské školy,“ 
potvrdila ředitelka muzea Jiřina Kábrtová.  (rs)

Ostravské muzeum přiblížilo výstavou život v prvorepublikové Ostravě.  Foto: Lukáš Kaboň

Staňte se součástí 
velkého sboru pěvců
Svatováclavský hudební festival oslaví 100. výročí 
vzniku republiky ojedinělým projektem, do něhož se 
může zapojit každý hudební nadšenec. 

Buďte součástí velkého sboru a přijďte na koncert 
Slovenského komorního orchestru Bohdana War-
chala 14. října v 16 hodin v evangelickém Kristově 
kostele v ulici Českobratrské. 

Spojené pěvecké sbory Ostravy a Těšínska spolu 
s orchestrem pod vedením Ewalda Danela pro vás 
uskuteční naprosto ojedinělý koncert, kdy se i vy 
můžete stát účinkujícími a zažít neopakovatelnou 
atmosféru velkého koncertu. 

Zazní hudba  Leoše Janáčka, Eugena Suchoně 
a Antonína Dvořáka. Na webových stránkách www.
shf.cz najdete bližší informace o zkouškách a také si 
zde můžete stáhnout zpěvník. Připojte se, začněte 
trénovat, oslavte hudbou 100. výročí vzniku repub-
liky.

Vstupenky lze zakoupit on-line na www.shf.cz 
nebo v místě konání koncertu 30 minut před zahá-
jením. Děti do 15 let mají vstup volný.  (red)

Po stopách staveb 
první republiky
Národní památkový ústav sídlící v ulici Odboje 
1941/1 připravil výstavu s názvem Nová architek-
tura mezi centry a periferiemi aneb Architektura 
první Československé republiky na pomezí Moravy 
a Slezska. 

Zabývá se výstavbou v rámci hraničního území 
v době, kdy se v něm střetávaly ambice tří kultur-
ních okruhů a vlivy různého původu a charakteru. 
Expozice představuje prostřednictvím plánů, dobo-
vých fotografií a také několika modelů nejvýraznější 
díla té doby v oblasti sakrálních staveb, radnic, ad-
ministrativních paláců, bytové výstavby, kulturních, 
sportovních i školských budov, urbanismu a indu-
striální architektury pod zorným úhlem vývoje jed-
notlivých architektonických typů.  

Prezentace se zaměřuje na stavby z Moravské Os-
travy, Slezské Ostravy, Opavy, Krnova, Nového Jičí-
na, ale i z nově formovaného města Českého Těšína. 
Výstava potrvá od 19. října do 30. dubna příštího 
roku.  (hob)
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Fotografická soutěž zná své vítěze
aktiv besip

Během prázdninových měsíců se ko-
nala Letní fotografická soutěž Bez-
pečně po Ostravě, kterou pro odbor 
dopravy Magistrátu města Ostravy za-
jišťoval Aktiv BESIP. Vzhledem k zvý-
šenému počtu cyklistů v centru měs-
ta měla tentokrát soutěž podtitul I já 
v Ostravě viděl jízdu podle pravidel. 

Účastníci mohli do 6. ročníku sou-
těže zaslat fotografie, které doku-
mentovaly dění na silnicích, anebo se 
mohlo jednat o uměle vytvořené situ-
ace na komunikacích v rámci území 
obce s rozšířenou působností Ostrava. 
Snímky měly zachytit dodržování do-
pravních předpisů cyklisty.   

Porotu tvořili zástupkyně odboru 
dopravy Magistrátu města Ostravy 
Magda Švédíková, fotografka Alena 
Pončová, cyklistický koordinátor pro 
Ostravu Martin Krejčí a Lubomír Frid-
rich za společnost Rekola Bikesharing.

Porotci nakonec stanovili toto pořa-
dí: 1. Karin Jarošová: Dej přednost, 2. 
Ilona Hromádková: Na růžovém kole, 

3. Martin Šimek: Správně cyklista po 
přechodu pro chodce kolo vede!, 4. Li-
bor Hromádka: Na kole dětem, 5. Lu-
cie Bartusková: Naše nejoblíbenější 
trasa. 

V hlasování veřejnosti zvítězil Mar-

tin Šimek se snímkem: Správně cykli-
sta po přechodu pro chodce kolo vede!

Všechny fotografie přihlášené do 
soutěže je možné si prohlédnout 
v albu na facebookové stránce Aktiv.
Besip.Ostrava.  (r)

Nemocnice slaví 
výročí výstavou 
Výstavu k 170 letům od založení 
Městské nemocnice Ostrava si mo-
hou zájemci prohlédnout přímo 
v nemocničním areálu, a to v pa-
vilonu F (Rehabilitační a fyzikální 
medicína a Radiologie a zobrazova-
cí metody). 

Jednotlivé panely se věnují zdra-
votní péči před zřízením nemocnice 
v roce 1848, založení městské ne-
mocnice, výstavbě největší městské 
nemocnice na Moravě v roce 1898, 
období první světové války a dalším 
časovým úsekům. Nastíněna je i bu-
doucnost nemocnice. Výstava potr-
vá do 17. října.  (rs)

Statutární město Ostrava
 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí peněžních 
prostředků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města na jednoleté projekty pro rok 2019

Tematické okruhy:
1. Hudební a scénické umění
2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
3. Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti     
    a výtvarných výstav
4. Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)
5. Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů
6. Audiovizuální díla

Lhůta pro podání žádostí do výběrového řízení je od 22. 10. 2018 do 9. 11. 
2018 do 13 hodin. Předpokládaná částka k rozdělení pro poskytnutí dotací na 
rok 2019 je maximálně 15 milionů korun. O dotacích rozhodne zastupitelstvo 
města nejpozději do konce dubna 2019.

Kontaktní osoby: 
Jana Václavíková  599 443 074 jvaclavikova@ostrava.cz
Petr Adamek  599 443 263 padamek@ostrava.cz
Naděžda Brožková 599 443 231 nbrozkova@ostrava.cz

Podmínky a formuláře na www.ostrava.cz / sekce „Dotace“.

Statutární město Ostrava
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2432/ZM1418/37 ze 
dne 19. 9. 2018 

 výběrové řízení Programu na podporu vzdělávání a ta-
lentmanagementu zejména v oblasti technických a přírod-
ních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 
a 1. čtvrtletí 2020.
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního měs-
ta Ostravy na rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 včetně témat podpory a žádosti 
do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách statutárního 
města Ostravy (www.ostrava.cz). Žadatelé se do výběrového řízení přihlašují 
podáním žádosti na předepsaném elektronickém formuláři prostřednictvím 
aplikace EvAgend. Bližší informace k programu podají kontaktní zaměstnanci 
Magistrátu města Ostravy.
Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoby:
Roman Waluszczyk 599 443 195 rwaluszczyk@ostrava.cz
Marta Szücsová  599 442 432 mszucsova@ostrava.cz 

Lhůta pro podání žádostí je od 29. 10. 2018 do 9. 11. 2018. 

Zahajujeme informační kampaň propagující dopravu ohleduplnou a odpovědnou k životnímu prostředí 

Ostravou!!! Jezděme čistě, efektivně a zodpovědně
Město Ostrava se opět zaměřuje na 
problematiku čisté mobility. Od října 
zde startuje roční informačně vzdě-
lávací kampaň s názvem Ostravou!!!. 
Jejím cílem je zvýšit povědomí obyva-
tel Ostravy o problematice čisté mobi-
lity a rozvíjet jejich postoje potřebné 

pro chování odpovědné a ohleduplné 
k životnímu prostředí. 

Osvětová kampaň bude klást důraz 
na využívání všech dostupných forem 
ekologicky šetrné dopravy, tzn. veřej-
né dopravy, vozidel s alternativním 
pohonem, cyklistiky a pěšího způso-

bu mobility. Obyvatelé města budou 
informováni jak formou plošné kam-
paně, tak formou  kontaktní kampaně. 
Plošná kampaň projektu bude zahrno-
vat venkovní reklamní kampaň, re-
gionální mediální kampaň a osvětu 
prostřednictvím tiskových zpráv, so-
ciálních sítí a webových stránek měs-
ta. Takzvaná kontaktní část kampaně 
bude realizována formou „čistých 
areálů“. To znamená umístěním 

stánků projektu se zajímavými os-
větovými informacemi a atraktivním 
doprovodným programem na význa-
mných veřejných akcích. Pro podporu 
kampaně budou vyrobeny speciální 
propagační materiály. 

Tento projekt je financován Státním 
fondem životního prostředí České re-
publiky na základě rozhodnutí minis-
tra životního prostředí. www.mzp.cz  
www.sfzp.cz  (ph)

Vítězný snímek Karin Jarošové nazvaný Dej přednost. 
Slavnosti piva
U obchodního centra Forum Nová Ka-
rolina odstartuje 12. října dvoudenní 
pivní festival. Na pátém ročníku Ok-
tobeerfestu ochutnáte z nabídky de-
sítek piv a pivních speciálů nejen os-
travských pivovarů. Oslavy vyvrcholí 
13. října velkolepým ohňostrojem.  (r)
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Šéfredaktor Ladislav Knotek.

O významném milníku v dějinách státu svorně informovali Ostravany Štěpánek, Fajfrlík, Knotek a Prokeš 

Máme republiku, zaznělo z divadelních prken
z archivu města 

V pondělí 28. října 1918 se dozvěděla 
ostravská veřejnost z jeviště Národní-
ho domu (dnes Divadlo Jiřího Myro-
na) poprvé o vyhlášení samostatného 
československého státu. Telefonická 
zpráva dorazila nejprve do redakce 
Moravskoslezského deníku, kde ji 
převzal šéfredaktor Ladislav Knotek. 

Zprávu o vzniku samostatného státu 
potvrdil později telegram s textem prv-
ního zákona Československé republi-
ky. Večer se zástupci českých politic-
kých stran vydali do Národního domu, 
kde byla právě uváděna vlastenecká 
hra Aloise Jiráska Pan Johanes. Před-
stavení přerušili, na jeviště vystoupil 
Otto Metoděj Štěpánek a přečetl obe-
censtvu telegram začínající slovy: „Sa-
mostatný stát československý vstoupil 
v život…“ V sále zavládl nepopsatelný 
jásot, k přítomným promluvili také 
Jan Prokeš, Karel Fajfrlík a Ladislav 
Knotek. Představení se již nedohrá-
lo, diváci opustili svá místa a zamířili 
k dnešnímu Masarykovu náměstí, kde 
se u radnice shromažďovali další lidé, 
kteří se o události postupně dovídali. 
Kdo byli mluvčí informující veřejnost 
o významném mezníku v našich ději-
nách? Připomeňme si jejich osobnosti 
na několika následujících řádcích.

Otto Metoděj Štěpánek  
(11. 4. 1885 – 29. 4. 1959) 
Narodil se ve Šlapanicích (okr. Brno-
-venkov), v roce 1911 přišel do Morav-
ské Ostravy, pracoval v administraci 
a redakci sociálnědemokratických no-
vin Duch času. V roce 1918 zakoupila 
sociální demokracie hotel Quittner 
v Nádražní ulici v Moravské Ostravě 
společně s přilehlými pozemky a bu-
dovami v dnešní Veleslavínově ulici. 
Po úpravách zde vznikla Lidová knih-
tiskárna a bývalý hotel byl přeměněn 
na Lidový dům. O. M. Štěpánek se 

stal ředitelem Lidové knihtiskárny, 
ve 20. a 30. letech redakčně připravil 
řadu titulů zde vydávaných. V letech 
1918–1920 byl poslancem Revoluční-
ho národního shromáždění. Zemřel 
29. dubna 1959 v Ostravě.            

JUDr. Karel Fajfrlík  
(28. 1. 1860 – 8. 5. 1940)
Pocházel ze Stěnovic (okr. Plzeň-jih), 
vystudoval báňskou akademii v Lub-
ně (Rakousko) a práva na Univerzitě 
Karlově v Praze. V roce 1895 nastoupil 
u advokáta Antonína Lhoty v Morav-
ské Ostravě a po čtyřech letech si zalo-
žil vlastní advokátní praxi. Velmi ak-
tivně se účastnil veřejného života. Stál 
u založení divadelního ochotnického 
spolku (1897) a samostatné Sokolské 
župy moravskoslezské. Na politickém 
poli se zaměřil na podporu českého 
podnikání, byl mj. členem představen-
stva ostravské Živnostenské banky. 
Od roku 1906 byl poslancem zemské-
ho sněmu v Brně a v letech 1918–1919 
poslancem Revolučního národního 
shromáždění. Zemřel 8. května 1940 
v Moravské Ostravě.   

Jan Prokeš  
(28. 5. 1873 – 11. 12. 1935)
Původem z Černotína (okr. Přerov), 
vyučil se obuvníkem.  Do Moravské 
Ostravy přišel v roce 1894, pracoval 
v redakci hornického listu Na zdar 
a v sociálnědemokratickém Duchu 
času. Byl opakovaně zvolen za sociální 
demokracii do moravského zemského 
sněmu a říšské rady. Od prosince 1918 

byl jmenován předsedou správní ko-
mise města (funkce starosty). Zaslou-
žil se o vytvoření Velké Ostravy v roce 

1924, v jejímž čele stanul v roce 1925 
po obecních volbách jako starosta. Za 
dobu jeho úřadování se Ostrava pro-
měnila v moderní velkoměsto a stala 
se přirozeným správním, politickým, 
hospodářským a společenským cen-
trem regionu. Jeho jméno nese ná-
městí před Novou radnicí. Zemřel 
11. prosince 1935 v Moravské Ostravě.

Ladislav Knotek 
(4. 5. 1884 – 1. 8. 1957) 
Narodil se ve Všestudech (okr. Měl-
ník), absolvoval reálné gymnázium 
v Praze, studia na české technice už 
nedokončil. V Praze se zapojil aktiv-
ně do anarchistického hnutí a v letech 
1905–1908 byl redaktorem několika 
anarchistických periodik. Od roku 
1912 se stal šéfredaktorem Ostravské-

ho deníku a později Moravskoslezské-
ho deníku. Stál u zrodu Spolku Ná-
rodní divadlo moravskoslezské v roce 

1918. V roce 1930 byl pověřen vede-
ním divadla a v letech 1931–1939 byl 
jeho ředitelem. V době svého působe-
ní výrazně rozšířil zájezdovou činnost 
divadelního souboru. Zemřel 1. srpna 
1957 v Praze.  

Vznik okresního výboru
Následující den 29. října byl oficiál-

ně ustanoven Okresní národní výbor 
v Moravské Ostravě, s cílem prosadit 
autoritu nově vzniklého českosloven-
ského státu. Jeho předsedou se stal 
Jan Prokeš, místopředsedou Karel 
Fajfrlík, mezi členy výboru nechybě-
li Otto Metoděj Štěpánek a Ladislav 
Knotek. Symboly staré monarchie 
byly odstraňovány z veřejných budov, 
zrodilo se Československo. 

 Tomáš Karkoszka            

Úmrtní oznámení staré monarchie uveřejněné Janem Prokešem v Duchu času 
(28. 10. 1934) při vzpomínce na 28. říjen 1918.

Členové Okresního národního výboru v Moravské Ostravě se zastoupením celého politického spektra. Otto Metoděj Ště-
pánek (třetí stojící zleva), Jan Prokeš (třetí sedící zleva) a vedle něj Karel Fajfrlík (čtvrtý sedící zleva).  Foto: AMO
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Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili změnu názvu jedné z největších atraktivit města

Ostravská zoologická zahrada má nové jméno
novinky ze zoo

Ostravská zoologická zahrada je zná-
má tím, že kromě chovu vzácných 
a ohrožených druhů zvířat se věnu-
je intenzivně i aktivitám spojeným 
s rostlinami. Zastupitelstvo Ostravy 
proto na svém posledním zasedání 
rozhodlo o tom, že jedna z nejoblíbe-
nějších turistických atraktivit města 
změní název. Ostravská zoo se nově 
jmenuje Zoologická zahrada Ostrava 
a botanický park, p. o.

Botanický směr ostravské zoolo-
gické zahrady bezesporu předurčilo 
umístění v unikátní přírodní lokalitě 
Velkého ostravského lesa. Že se jedná 
o botanicky velmi cenné území, po-
tvrdil i botanický výzkum, který zde 
probíhal v roce 2003. Při něm bylo 
zjištěno téměř 450 druhů planě ros-
toucích rostlin z 68 čeledí. 

V roce 2005 byla Zoo Ostrava jed-
ním ze zakládajících členů Unie bo-
tanických zahrad v roce. Následovalo 

vybudování tří botanických stezek – 
Cesty vody, Cesty stínu a Cesty lesa 
v celkové délce téměř 6 km, které 
návštěvníkům v roce 2007 otevřely 
další dříve nepřístupnou část areálu. 
O dva roky později byly postaveny 
v zázemí dva moderní pěstební skle-
níky s pestrou kolekcí tropických 
a subtropických rostlin z různých 
koutů Země. Návštěvníkům jsou 
přístupné v rámci pravidelných ko-
mentovaných prohlídek. V roce 2015 
byl v areálu otevřen Rododendron 
park s jednou z největších kolekcí ro-
dodendronů a azalek v Evropě. Letos 
v létě zde představili expozici Zahrad-
ní umění Dálného východu s kolekcí 
bonsají a ornamentálních stromů.

Svou rozlohou 100 hektarů je Os-
travská  Zoo druhou největší zoolo-
gickou zahradou v Česku. Vznikla pů-
vodně jako Park oddechu již 4. února 
1948 v Kunčičkách. Do současné lo-
kality ostravské Stromovky se už jako 
Zoo přestěhovala v roce 1960.  (ph)

Zoo kromě chovu mnoha druhů vzácných zvířat charakterizuje rozsáhlá zeleň. 
 Foto: Lukáš Kaboň

Pozvánky do zoo

Den pro les
V areálu zoo budou 20. října připrave-
ny zábavné aktivity pro děti i dospělé 
nejen o stromech a o bylinách, ale také 
o zvířatech i o tom, jak může každý 
z nás pomoci les chránit. 
Lampionový průvod 
Lampionový průvod projde 3. listo-
padu areálem zoo po setmění. S se-
bou vezměte lampiony, svítilny a také 
svíčky, které zapálíme na pomyslném 
hřbitově vyhubených zvířat. Zoo bude 
otevřena až do 18 hod.
Návrat (orlo)supů do přírody
Přednáška konaná 7. listopadu před-
staví situaci těchto majestátních drav-
ců v Evropě a zapojení ostravské zoo 
do mezinárodních ochranářských 
projektů. Začátek v 16 hod. Vstup na 
přednášku je zdarma.  (šn)

Cenu pitné vody máme pod českým průměrem
Generální ředitel společnosti Ostrav-
ské vodovody a kanalizace Vojtěch 
Janoušek v rozhovoru přiblížil činnost 
této společnosti, kvalitu vody i spolu-
práci s městem Ostravou. 

 Jaké  je  po-
slání  vodáren-
ské  společnosti 
v Ostravě?

Naším posláním 
je dodávka kva-
litní pitné vody 
obyvatelům města 
Ostravy a zároveň 
odkanal izování 

a čištění odpadních vod na území měs-
ta. Děláme vše pro to, aby hospodaření 
s vodou bylo pro město Ostravu silnou 
stránkou, přičemž o jeho téměř 300 ti-
síc obyvatel dnes v naší společnosti pe-
čuje 385 zaměstnanců. Zejména díky 
odbornosti a nasazení našich pracov-
níků se nám naše poslání daří naplňo-
vat velmi úspěšně. Pečujeme o místní 
nepostradatelné zdroje podzemní vody 
zejména v oblasti Ostrava - Nová Ves a 
využíváme je v kombinaci s bohatými 
povrchovými zdroji v regionu. Našim 
zákazníkům dodáváme vodu splňují-
cí nejen veškeré zákonné limity, ale v 
některých ohledech dokonce limity pro 
vodu kojeneckou. Zpět do vodních toků 
pak vypouštíme vodu mnohdy čistší, 
než je ta, která jimi protéká. Za důle-
žitou považuji skutečnost, že model 
nastavený ve spolupráci se statutárním 
městem Ostrava je dlouhodobě udrži-
telný a garantuje přiměřenou, sociálně 
únosnou cenu, která je v celorepubliko-

vém srovnání výrazně pod průměrem.
 Jste  spokojen  s  kooperací 

společnosti OVAK a Ostravy?
Zcela přirozeně si této spolupráce 

předně velmi vážíme. Protože je spolu-
práce dlouhodobá, prošla již nejedním 
testem a zaměstnanci na obou stranách 
spolu komunikují na velmi profesio-
nální úrovni. Téměř veškerá vodáren-
ská infrastruktura v Ostravě patří sta-
tutárnímu městu a my vnímáme jako 
povinnost tuto infrastrukturu podle 
platné koncesní smlouvy nejen pro-
vozovat, ale být také městu odborným 
partnerem při její obnově a rozvoji. 
Naší výhodou je určitě tlak na efektivi-
tu podpořený skutečností, že za sebou 
máme nadnárodní skupinu SUEZ. Níz-
ké a neustále se snižující ztráty vody 
v námi spravované síti zde hovoří samy 
za sebe. Opakovaně se mi potvrdilo, 
že veřejnost a klíčoví partneři vnímají 
naší odbornost a zároveň ochotu jim 
naslouchat velmi pozitivně.
 Na čem je tato spolupráce po-

stavena? 
Spolupráce je velmi komplexní a je-

jím hlavním pilířem je smluvní převzetí 
odpovědnosti za samotné provozování. 
Jak již ale bylo řečeno, garantuje na-
stavený model spolupráce průběžnou 
obnovu a rozvoj infrastruktury. Každý 
rok vkládáme do obnovy infrastruktury 
přibližně 100 milionů korun z vlastních 
provozních prostředků a nad rámec 
toho platíme městu nájem za využí-
vání infrastruktury ve výši téměř 300 
milionů korun. Příjmy z nájmu jsou 
vázány v účelovém fondu města a do 

infrastruktury se musí efektivním způ-
sobem vrátit. Na tvorbě plánu obno-
vy a financování infrastruktury proto 
s městem velmi úzce spolupracujeme. 
Nad rámec toho implementujeme nej-
různější inovativní řešení a snažíme se 
Ostravu posouvat vždy o krok dopře-
du i před jiná velká města. Za všechny 
zmiňme projekt dálkových odečtů tzv. 
Smart Metering, který umožní dále 
eliminovat úniky vody a v rámci jehož 
postupně zpřístupníme našim zákazní-
kům náhled na jejich spotřebu v reál-
ném čase. Jsme si samozřejmě vědomi 
naší občanské odpovědnosti, proto při-
spíváme na kulturní akce a festivaly, ať 
už jsou to věhlasné Colours of Ostrava, 
Mezinárodní hudební festival Leoše 
Janáčka nebo Svatováclavský hudební 
festival. V duchu našeho sloganu zkrát-
ka Žijeme vodou, žijeme Ostravou!
 Co máte rád na Ostravě?
Každý člověk někdy může prožít pro-

měnu, která ho posune dopředu. Na 
Ostravě mám rád její příběh a způsob, 
jak se vyrovnala se všemi těmi změna-
mi provázenými určitě nejednou i zkla-
máním. Za příběhem velkého města je 
spousta mikropříběhů lidí, kteří často 
přišli o práci a naučili se něco úplně 
jiného, aby získali novou perspektivu. 
I proto tu možná nejdou lidé pro slo-
vo zbytečně daleko, ale komunikace je 
mnohdy přímější a rychlejší. Protože 
jsem vystudoval strojní průmyslovku, 
mám rád i ty ocelové monumenty, ne-
jednou mi připomenou čas strávený 
třeba ve školní kovárně nebo u soustru-
hu.  (rv)

Výstava kamenů
Prodejní výstava minerálů, fosilií, 
šperků s drahými kameny a odbor-
né literatury se uskuteční v sobotu 
13. října od 9 do 14.30 hodin v aule 
VŠB – TUO. Jedná se o druhou 
největší akci tohoto typu v Česku, 
na které nabízí drahé kameny, zka-
meněliny i zpracované šperky přes 
100 vystavovatelů. Součástí akce je 
výstava sbírky Geologického pavi-
lonu F. Pošepného. Během jarního 
mineralogického setkání si přišlo 
vystavené exponáty prohlédnout 
1500 návštěvníků.  (rs)
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Souboj dvou  
nejlepších týmů
Klub TTC Ostrava přivítá v herně 
na výstavišti Černá louka svého nej-
většího soupeře v české extralize, 
El Niňo Praha, s nímž se v uplynu-
lé sezoně finále utkal o titul mistra 
republiky. Pražané prohráli a budou 
se snažit o odvetu. Hraje se 1. listo-
padu od 18 hodin.  (rs)

Čtyři sta nejlepších sportovců světa se utkalo na Městském stadionu Ostrava

Hostili jsme Kontinentální pohár

Městský stadion Ostrava hostil 8. a 9. 
září historicky největší atletickou sou-
těž konanou na našem území – Konti-
nentální pohár. Čtyři stovky sportovců 
včetně 14 olympijských vítězů a stov-
ky medailistů z otevřených i halových 
mistrovství světa a Evropy bojovaly 
o křišťálovou trofej a také o nemalé fi-
nanční prémie. Sportovci zažili na sta-
dionu fantastickou atmosféru, diváci 
je bouřlivě povzbuzovali bez ohledu 
na to, ke kterému týmu patřili. 

O celkové prvenství dlouho bojo-
valy týmy Evropy a Ameriky. Nako-
nec prvenství získali Američané a na 
stadionu převzali z rukou primátora 
Tomáše Macury a dalších osobností 
ohromný křišťálový pohár pro vítěze, 
z nějž si každý sportovec odnesl malou 
skleněnou trofej v podobě křišťálové-
ho štafetového kolíku. Za Američany 
skončili druzí Evropané, třetí byl tým 
Asie a Oceánie a čtvrtí Afričané. 

Součástí Kontinentálního poháru 
byl i projekt Ostrava fandí kontinen-
tům, do něhož se zapojilo třicet zá-
kladních, 27 středních škol z Ostravy 
a okolí a 120 sportovních oddílů z celé 
České republiky. Všichni se celý rok 
věnovali tématu Kontinentálního po-

háru, zajímali se o jednotlivé konti-
nenty, účastnili se sportovního zápo-
lení i kreativních uměleckých soutěží. 
Nejlepší atleti z těchto škol se před-
stavili v závodech v předprogramu 
Kontinentálního poháru na Městském 
stadionu Ostrava.  (rs)

Běžkyně bojují na trati 3000 metrů překážek.  Foto: Jiří Zerzoň

Zlaté plavecké žně 
Letošní sezona byla pro plavce z Klubu plaveckých spor-
tů Ostrava úspěšná. Odměnou za celoroční tréninky byla 
účast na mistrovsví republiky dospělých a dorostu, kde 
členové ostravského oddílu získali 18 zlatých, 15 stříbr-
ných a tři bronzové medaile. Zisk tak vysokého počtu me-
dailí, především zlatých, je historicky největším úspěchem 
ostravského klubu. 

Barbora Závadová a Veronika Petřeková vybojovaly po 
třech mistrovských titulech v seniorské kategorii, nej-
úspěšnější dorostenkou se stala Zuzana Volovecká, která 
dokázala také zvítězit ve třech závodech. Po dvou zlatých 
medailích vybojovali dorostenci Roman Procházka a Ma-
rika Hudcová. Novou členkou týmu se před mistrovstvím 
stala nadějná slovenská plavkyně Nikoleta Trníková z Po-
važské Bystrice. Ta na šampionátu získala dvě zlaté a dvě 
stříbrné medaile v individuálních závodech.  (rs)

Ostravská štafeta ve složení Barbora Závadová, Dominika 
Geržová, Nikoleta Trníková a Věra Kopřivová si vyplavala 
zlato na trati 4x100 metrů polohový závod.  Foto: KPS Ostrava

Špičkové akce  
se vrátí do města  
Turnaj světové série v beachvolejbalu 
v Dolní oblasti Vítkovice byl mimo-
řádně úspěšný. Pořadatelé jej zvládli 
na výbornou, diváci bouřlivě fandili. 
I to je důvod, proč se turnaj do Ostravy 
v příštím roce vrátí. 

Rovněž superfinále žen a mužů ve 
florbalu se vrací do Ostravy. O mis-
trech republiky se rozhodne v Ostra-
var aréně 14. dubna. 

Dobrou zprávou je, že během letních 
olympijských her 2020 v japonském 
Tokiu bude v Ostravě opět olympijský 
park. Přestože o uspořádání olympij-
ského parku měla zájem i další města, 
Český olympijský výbor dal přednost 
Ostravě, kde olympijské parky fungo-
valy již během letní olympiády v Rio 
de Janeiru v roce 2016 a letos během 
korejských zimních olympijských her. 
Ostravané si užijí olympijskou atmo-
sféru opět v centru města, na Černé 
louce a u ostravské loděnice.  (rs)

Skvělé výkony 
krasobruslařů
Ostrava již pojedenácté přivítala pres-
tižní soutěž ISU Junior Grand Prix 
v krasobruslení. V Ostravar aréně 
soutěžilo 130 krasobruslařů z 37 zemí 
světa. Velkým motivem byl postup do 
finále Grand Prix.  

Z českých reprezentantů potěšili 
junioři. Radek Jakubka skončil osmý 
a Matyáš Bělohradský desátý. Naděj-
ný výkon podal 15letý Daniel Mrázek. 
Zvítězil Rus  Andrej Mozalev před 
Američanem Camdenem Pulkinenem. 
Mezi juniorkami jasně dominovala 
Ruska Alena Kostornaja i přes pád 
v krátkém i volném programu. Našim 
dívkám se nedařilo. Klára Štěpánová 
byla 20., o příčku za ní Michaela Lucie 
Hanzlíková a Aneta Janiczková obsa-
dila 26. příčku z 35 soutěžících. 

Výboný výkon předvedly ve spor-
tovních dvojicích ruské páry Ksenija 
Achanteva – Valerij Kolesov a Polina 
Kostjukovič – Dmitri Jalin. S velkým 
náskokem obsadily první dvě místa.  
V tancích se zaskvěli Rusové Jelizaveta 
Chudarberideva – Nikita Nazarov. Náš 
pár sourozenců Taschlerových skončil 
jedenáctý.  (rs)
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Letadla přilákala přes 220 tisíc lidí
dny nato

Dny NATO a Dny Vzdušných sil 
Armády České republiky byly le-
tos tematicky věnovány 100. výročí 
založení Československa. Mezi expo-
náty tak nechyběly historické stroje. 
Po oba víkendové dny 15. a 16. září 
navštívilo akci na letišti Leoše Janáčka 
v Mošnova přes 220 tisíc lidí. Víken-
dový program během 16 hodin poskytl 
přes 40 dynamických ukázek ve vzdu-
chu i na zemi účastníků z 20 zemí. 
Návštěvníci měli příležitost zhléd-
nout nejen přibližně 100 kusů letecké 
techniky, ale také více než 500 kusů 
pozemní techniky. Diváci se zapojili 
do hlasování o nejlepší letovou ukáz-
ku na Facebooku města Ostravy. Pro 
vítěze byl tradičně nachystán pohár 
primátora Ostravy Tomáše Macury. 
Nejvíce hlasů získal kapitán Ivo Kar-
doš na stroji Saab JAS-39 Gripen. 
Poprvé v historii této ankety zvítězil 
český pilot. Město Ostrava připravilo 

pro návštěvníky relaxační zónu s fo-
tokoutkem, laserovou střelnici s pohy-

blivými terči, praktickými informace-
mi o Ostravě a okolí.  (ph)

Letní sezona u vody byla úspěšná
Ostrava se letos, stejně jako zbytek 
republiky, změnila v létě v tropickou 
destinaci s nadprůměrnými teplota-
mi. Projevilo se to i zvýšeným zájmem 
o vodní radovánky. Pro společnost SA-
REZA se uplynulá sezona stala druhou 
nejúspěšnější, co se počtu návštěvní-
ků týká, od roku 2007. Letní areály 
navštívilo 413 300 návštěvníků. 80 
milionů litrů pitné vody v letním kou-
pališti Ostrava-Poruba přilákalo 121 
tisíc lidí, krytý bazén v Porubě přes 
127 tisíc, Vodní svět v centru téměř 
74 tisíc, areál v Ostravě-Jih 71 tisíc 
a ozdravné centrum Ještěrka bezmá-
la 20 tisíc lidí. Porubský krytý bazén 
v blízké budoucnosti čeká další mo-
dernizace, již III. etapa úpravy atrak-
tivního venkovního prostoru.  (ph)

Letošní pohár primátora získal poprvé český pilot – Ivo Kardoš na stroji JAS-39 
Gripen.  Foto: Lukáš Kaboň

Vizualizace III. etapy modernizace areálu krytého bazénu v Porubě. Zdroj: SAREZA

Nadace Landek 
podpoří projekty 
Na projekty nadačního programu 
na rok 2019 rozdělí Nadace Landek 
1,1 milionu korun. Zájemci musí 
podat přihlášky svých projektů do 
15. října. Podporu mohou získat 
projekty, které se týkají záchrany 
hornických a kulturních památek 
i dokumentů zejména v ostravsko-
-karvinském regionu, záchrany 
a údržba lokalit souvisejících s hor-
nictvím, seznamování veřejnosti 
a mládeže s historií hornictví, jeho 
vývojem a současnosti, zachová-
ní a udržování starých hornických 
tradic a zvyků a podpory vzdělání, 
kultury a sportu v regionu. 

Přihlášky a formuláře jsou ke 
stažení na webových stránkách 
www.nadace-landek.cz.   

Nadace Landek oslaví v roce 
2019 již 25 let své existence. Během 
této doby podpořila 575 projektů 
částkou přes 36 milionů korun.  (rs)

Ostrava si připomenula 80 let od mobilizace a Mnichova
Město Ostrava připomenulo na pře-
lomu září a října události roku 1938 
– mobilizaci a podpis Mnichovské do-
hody, které vyvrcholily v březnu 1939 
okupací okleštěného zbytku republi-
ky. Klíčové okamžiky roku 1938 a ob-
dobí tzv. Druhé republiky představilo 
30 velkoformátových samolepek na 
dlažbě Masarykova náměstí.  

„Řada kulatých výročí vesměs tra-
gických událostí našich moderních 
dějin připadá na letošní rok, a my si je 
v Ostravě postupně připomínáme. Po 
srpnových událostech, kdy nás  okupo-
vala vojska Varšavské smlouvy a v uli-
cích města se jako připomínka tohoto 
období objevily plakáty s hesly z roku 
1968, jsme se tentokrát vrátili o 30 let 
zpět. K mobilizaci, která ukázala vel-

ké odhodlání našich lidí bránit svou 
vlast, a k Mnichovské dohodě, která 
dvacetileté Československo na šest let 
uvrhla pod 
n a d v l á d u 
fašistického 
Německa,“ 
řekl ostrav-
ský primá-
tor Tomáš 
Macura.

Na ná-
městí byly 
v y s t a v e n y 
rovněž fiktivní deníkové záznamy 
13leté Anny Svobodové popisující 
události roku 1938. Kdo neviděl výsta-
vu na náměstí, může si ji prohlédnout 
na stránkách www.ostrava1938.cz.  (r)Události roku 1938 připomínal deník 13leté dívky.  Foto: René Stejskal

Jedna ze samolepek  
k událostem roku 1938.

Outdoorový festival 
plný adrenalinu
Jste-li jste milovníky adrenalinu, ces-
tování a neopakovatelných zážitků, 
nenechte si ujít Mezinárodní festival 
outdoorových filmů, který začal 5. říj-
na a je největší soutěžní filmovou pu-
tovní přehlídkou na světě. 

Letos budou k vidění filmy z 93 
zemí čtyř kontinentů světa. Těšit se 
můžete na velké množství úžasných 
out doorových filmů z řady exotických 
míst světa, jako např. Mozambiku, 
Ghany, Kamerunu, Sýrie, Baham 
a dalších. Velké zastoupení má sou-
časný francouzský outdoorový film. 
Festival potrvá do 17. listopadu.

Veškerý program a podrobné infor-
mace o festivalu najdete na stránkách 
www.outdoorfilms.cz.  (hob)


