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Výsledky voleb
do zastupitelstva
města Ostravy

Univerzitní budovy oživí centrum
Ostravská univerzita získala evropské
finance na výstavbu nového studentského areálu na Černé louce. Vznikne
na pozemcích, které univerzitě darovalo město. Primátor Tomáš Macura
potvrdil, že město plánuje poskytnout

univerzitě navíc i dotaci na podzemní
parkoviště pro 160 automobilů, které
bude sloužit veřejnosti a návštěvníkům centra. Na nábřeží vzniknou budovy Katedry studií lidského pohybu
a Fakulty umění. Ostravská univer-

zita na výstavbu obou budov získala
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci vládní strategie Restart dotaci ve výši jedné miliardy korun. Dotace pokryje výstavbu
obou budov. 
Pokračování na str. 9

V říjnových komunálních volbách
v konkurenci 15 politických stran zvítězilo s 32,72 % hlasů hnutí ANO 2011.
V 55členném zastupitelstvu města jeho
členové obsadí 21 křesel. Na druhém
místě skončilo hnutí Ostravak (11,49
%), výsledek jim zaručuje 7 míst. Třetí
stupínek obsadila Občanská demokratická strana (9,73 %), za ní byla Komunistická strana Čech a Moravy (8,96
%). Pro obě seskupení to znamená zisk
6 křesel. Na ostravské komunální scéně také poprvé zasedne Česká pirátská
strana (8,95 %) s 5 křesly. Členové
Svobody a přímé demokracie – Tomia
Okamury (6,77 %) mají 4 místa, po 3
členech získali z Křesťanské a demokratické unie – Československé strany
lidové (5,83 %) a České strany sociálnědemokratické (5,53 %).
Pod hranicí pěti procent zůstali:
Lečo - Lepší a čistá Ostrava (3,91 %),
Starostové a nezávislí (2,96 %), Nezávislí (2,6 %), Koalice Dělnické strany
sociální spravedlnosti a Strany státu přímé demokracie - Strany práce
(0,39%), Bezpečnost, odpovědnost,
solidarita (0,15 %), Dobrá volba (0 %)
a Jauner Československo 2018 (0 %).
Volební účast přesáhla 33 procent.

Pokračování na str. 2

Ostrava slavila
Šestice světových studií navrhne koncertní halu
100 let republiky Město Ostrava zahájilo 22. srpna jednu Studio a Henning Larsen Architects, do návrhu ostravské koncertní haly.
Oslavy 100. výročí založení Československa si i přes deštivé počasí jako
svůj víkendový program zvolilo 8,5
tisíce lidí. V sobotu 27. října slavnost
zahájil historický průvod. Malí i velcí
se mohli kochat pohledem na dobovou
vojenskou techniku s vojáky a četníky,
staré automobily, hasičskou techniku,
zástupce prvorepublikových kulturních a sportovních organizací a další. 


Fotoseriál na str. 16

z nejvýznamnějších architektonických
soutěží v historii města. Mezinárodní
dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž na koncertní halu by měla
být ukončena příští rok v červnu. Náklady na realizaci ostravské koncertní
haly jsou odhadovány na 1,5 miliardy
korun bez DPH.
Ke třem dříve vyzvaným architektonickým kancelářím Steven Holl Architects + Architecture Acts; Konior

rozhodnutím rady města z 16. října
přibyly tři další – Architecture Studio
z Paříže, Nieto Sobejano Arquitectos
z Berlína a Van Dongen – Koschuch
Architects and Planners z Amsterdamu. Byli vybráni na základě doporučení poroty z 31 zájemců. Studia své
návrhy předloží do konce února 2019.
„Vybraná architektonická studia
jsou zárukou toho, že soutěž bude mít
tu nejvyšší kvalitu, což se promítne

Všechna již mají zkušenosti s podobnými stavbami. Věřím, že Ostrava získá nejlepší hudební sál v Česku. Vždyť
poslední plnohodnotnou koncertní
halou postavenou v našich zemích bylo
pražské Rudolfinum z konce 19. století. Koncertní hala spojující špičkovou
architekturu i akustiku bude impulzem pro rozvoj kultury a vzdělanosti,
ale také magnetem pro rozvoj turismu,“ řekl primátor Tomáš Macura. (r)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Sobota 1. prosince, Prokešovo náměstí v 18 hodin

Více na str. 2
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Primátor navštívil stoleté občany
U příležitosti oslav sta let republiky
primátor Ostravy Tomáš Macura navštívil občany, kteří mají 100 a více let
a jsou v péči sociálních zařízení města.
Nejdříve se setkal se 102letou
ostravskou rodačkou
Marií
Dočkalovou, která žije v Domově Sluníčko ve Vítkovicích. V Domově pro
seniory Kamenec se primátor setkal
s Josefem Mrkvičkou, který se narodil
v roce 1914. Žil v Muglinově a pracoval
jako osobní řidič ředitele železáren.
Třetím navštíveným byl 102letý Jan
Gomola z Domova Čujkovova v Zábřehu. Do Ostravy přišel v roce 1946 za
prací. Byl zaměstnán jako stavbyvedoucí a později jako normovač práce
na dole. Do Domova Čujkovova přišel
před 24 roky i se svou manželkou.

„Tito lidé přišli na svět před tím, než
vznikla naše republika. Prožili zajímavé životy, jejich osudy byly propojeny
s událostmi posledních sta let, se vše-

mi vzestupy i pády našeho státu. Obdivuji jejich vitalitu a jsem rád, že je
o ně dobře postaráno,“ uvedl primátor
Tomáš Macura. 
(rs)
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Připomínka výročí
listopadových dnů
Význačné výročí listopadových dnů
roku 1989 a úsilí občanů a studentů
o návrat udržení demokracie, práva
a svobody v naší zemi připomene
veřejnosti Konfederace politických
vězňů České republiky v pondělí 19. listopadu v 15.30 hodin ve
vstupní hale Nové radnice v Ostravě u pamětní desky obětem zla.
Přibližně hodinový program bude
obohacen vystoupením pěveckého
sboru Chorus Ostrava. 
(r)

Sulovský obhájil

Primátor Tomáš Macura s Janem Gomolou, který letos oslavil 102. narozeniny. 

Foto: R. Stejskal

Šest let bude v Senátu zastupovat voliče za obvody Ostrava-Jih, Proskovice,
Polanka stávající senátor Leopold Sulovský (Ostravak). Ve druhém kole voleb získal 59,89 procenta, jeho soupeř
Ivo Gondek (ANO) získal 40,1 %.  (r)

Vánoční strom rozsvítí andělé Město přispívá na kulturu miliardou
Blížící se adventní čas plný lásky,
vstřícnosti a pochopení zpestří rozsvícení sváteční výzdoby, vánočního stromu a létající andělé u Nové radnice.
Za účasti primátora Tomáše Macury
se strom rozzáří v sobotu 1. prosince
v 18 hodin. Město připravilo v předvečer adventu bohatý program, který
na Prokešově náměstí začne již ve 14
hodin.
Pro rodiče s dětmi jsou připravena hravá soutěžní stanoviště. Děti si
zábavnou formou připomenou tradice Vánoc v interaktivním představení s Poppy a Adélkou. Největším
lákadlem bude snová andělská show
v 16.15 a v 17.45. Nad hlavami návštěvníků se ve výšce 30 metrů budou vznášet andělé. Celou atmosféru dokreslí
živý zpěv a obří svítící loutka anděla.
Na závěr se budou zpívat koledy. (hob)

Na kulturu dává Ostrava přibližně
desetinu svého rozpočtu, což v roce
2019 bude činit jednu miliardu korun.
„Z této částky je určeno 300 milionů
korun na investice, a to 50 milionů
korun na fond na výstavbu nové koncertní haly, 90 milionů na rekonstrukci Divadla J. Myrona, Divadla loutek
a Pavilonu G na Černé louce a z větších částek ještě 100 milionů na dokončení rekonstrukce Domu kultury
Poklad v Porubě,“ vypočetl náměstek
primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.
Město Ostrava rovněž vypisuje dotační programy. Pro oblasti kultury,
sportu, školství, sociálních věcí a zdravotnictví je vyčleněno dohromady více
než 300 milionů korun. Na kulturní
akce činí dotace devět milionů korun.
Lhůta pro podání je do 9. listopadu
s tím, že o přidělení dotace rozhodnou

zastupitelé na svém jednání začátkem
příštího roku.
„Zvažujeme rovněž vypsání speciálního dotačního programu připomínajícího 30 let od sametové revoluce.
Mohli bychom jej pojmout jako třicet
let svobodné tvorby a věřím, že díky
tomu vzniknou nové zajímavé kulturní počiny,“ dodal náměstek Pražák.
Předběžně vyčlení na tento dotační
program 850 tisíc korun.
Speciální dotační programy vypsalo
město v roce 2016 k 400. výročí úmrtí
Williama Shakespeara, loni k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě
a letos k 90. výročí úmrtí hudebního
skladatele Leoše Janáčka. Setkaly
se s poměrně velkým zájmem a díky
tomu se v Ostravě konaly divadelní
představení, čtení, výstavy, koncerty
nebo komponované pořady. 
(rs)

Výsledky voleb do zastupitelstva města Ostravy


Pokračování ze str. 1

Zastupitelstvo města
pro období 2018–2022
ANO 2011 (21) – Tomáš Macura,
Hana Tichánková, Zuzana Bajgarová,
Kateřina Šebestová, Radim Babinec,
Jiří Vávra, Markéta Langrová, Lucie
Baránková Vilamová, Petr Veselka,
Margareta Michopulu, Jan Veřmiřovský, Richard Vereš, Martin Bednář,
Eliška Konieczná, Marcela Mrózková
Heříková, Josef Videcký, Karel Malík,
Robert Čep, Ondřej Němeček, Dagmar Macháčková, Otakar Šimík.

Ostravská
radnice

Ostravak (7) – Lukáš Semerák, Leopold Sulovský, Vladimír Polák, Iveta
Vozňáková, Michal Mariánek, Petr
Mika, Tomáš Málek.
ODS (6) – Zdeněk Nytra, Martin Štěpánek, Vladimír Cigánek, Miroslav
Svozil, Michaela Roubíčková, František Kolařík.
KSČM (6) – Martin Juroška, Josef
Babka, Lucie Foldynová, Zbyněk Šebesta, Vít Macháček, Yveta Sekeráková.
Česká pirátská strana (5) – David
Witosz, Andrea Hoffmannová, Ros-

tislav Řeha, Petr Kopečný, Veronika
Murzynová.
SPD (4) – Václav Kubín, Tomáš Raždík, Hana Dydowiczová, Čestmír Kol
ler.
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
(3) – Zbyněk Pražák, Ilja Racek, Michal Hořínek.
ČSSD (3) – Jiří Srba, Jana Vajdíková,
Libor Grygar.
Podrobné výsledky letošních obecních voleb na území statutárního města Ostravy (tj. volby do zastupitelstva
města Ostravy a jednotlivých měst-

ských obvodů) najdete také na úředních deskách a na webových stránkách
www.volby.cz.

Volba vedení města
Primátora statutárního města Ostravy, jeho náměstsky, členy Rady města
Ostravy a členy výborů zvolí zastupitelstvo města z řad svých členů na
svém prvním listopadovém zasedání.
Termín tohoto ustavujícího zasedání
byl stanoven až po redakční uzávěrce
poté, co se Krajský soud v Ostravě vypořádal se stížnostmi na průběh letošních komunálních voleb. 
(hob)
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V příštím roce bude mít město téměř sedm desítek vozů na ekologický pohon

Ostrava vsadila na ekodopravu
městská policie

Městská hromadná doprava bude do
konce roku 2020 používat jen autobusy na ekologický pohon a vyřadí vozy
s naftovými motory. Město vybavuje
ekologickými automobily i městskou
policii a vozy na CNG nebo elektroautomobily používají i městské obvody.
Primátor Tomáš Macura předal v říjnu městské policii dalších šest vozů
s pohonem na stlačený plyn (CNG).
„Tím jsme splnili letošní plán, kterým bylo předání 21 vozidel na ekologický pohon pro město, obvody
a městské strážníky z projektu Ostravou na alternativní pohon. Aktuálně
máme k dispozici již 48 nových vozidel s alternativním pohonem, z toho
8 elektromobilů a 40 vozidel s pohonem CNG. V případě městské policie je
naším cílem, aby všechny její služební
automobily byly jen na CNG nebo se
jednalo o elektromobily,“ řekl primátor Tomáš Macura. Tento projekt je
financován Státním fondem životního

Městská policie Ostrava má šest nových vozů na CNG pohon. 

prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí. Magistrát již předložil novou
společnou žádost v rámci projektu
„Ostravou na alternativní pohon II“ na

Foto: Jiří Zerzoň

dalších 20 vozů na alternativní pohon,
z toho pět vozů pro městskou policii
a zbytek pro 11 obvodů. Z celkového
počtu 20 automobilů budou tři na
CNG pohon a 17 elektromobilů.  (rs)

Elektrobus s rychlým dobíjením vyjíždí ze Svinova
Jako první v České republice nasadil
Dopravní podnik Ostrava do provozu
dva elektrobusy s technologií opportunity charging, která umožňuje ultrarychlé dobíjení. Nové elektrobusy
EKOVA Electron vozí cestující na lince č. 64 ze Svinova do Klimkovic.
Nová technologie umožní ve speciální dobíjecí stanici přímo na dolní
zastávce Svinov mosty nabít každý
elektrobus za pět minut na hodinu
provozu. Dobíjení s výkonem 450 kW
probíhá pomocí ramena a pohyblivého mechanismu, které se k elektrobusu připojí přes střešní ližiny. Díky až
15 ultrarychlým nabitím denně počítá
dopravní podnik s denním dojezdem
350 km u každého vozidla.

„Považuji to
za další velký
úspěch
našeho dopravního
podniku. Našim
cestujícím jsme
slíbili
nejmodernější veřejnou
dopravu
v zemi. A zároveň vozový park
bez dieselových
motorů do konce roku 2020.
Tímto krokem Elektrobus v ultrarychlé nabíjecí stanici.
Foto: DPO
jsme ke splnění
obou slibů zase o něco blíž,“ zdůraznil ředitel Dopravního podniku Ostrava
předseda představenstva a generální Daniel Morys. 
(rs)

Autobusy nyní pojedou na plný plyn
Největší a nejmodernější plnicí stanici
na CNG (stlačený zemní plyn) v České
republice uvedl do provozu v areálu

Radní pro dopravu Lukáš Semerák zahajuje provoz nové čerpací stanice na
CNG. 
Foto: Adolf Horsinka

garáží v Hranečníku Dopravní podnik Ostrava. Radní pro dopravu Lukáš
Semerák potvrdil, že jde o další krok
k ekologizaci městské hromadné dopravy ve městě. Dopravní podnik Ostrava se zavázal, že do konce roku 2020
nebude nasazovat dieselové autobusy.
V současné době provozuje 284 autobusů, z nichž 118 jezdí na CNG. Brzy
nakoupí dalších 50 autobusů na tento
ekologický pohon.
„Jedná se o druhou plnicí stanici na
CNG. První využíváme v Martinově.
Díky otevření druhé stanice ušetříme
denně 500 kilometrů na přejezdech
autobusů,“ uvedl generální ředitel
Dopravního podniku Ostrava Daniel

Morys. „Zřízení CNG stanice v Hranečníku je dalším příspěvkem k ekologizaci dopravy v Ostravě a ke zlepšení životního prostředí. Ekologický
dopad se projeví okamžitě už tím, že
řidiči najedou o již uvedených 500 kilometrů denně méně. Tím se výrazně
sníží prašnost v ulicích. Plnička má
vyšší kapacitu, takže od konce roku
zprovozníme mimo areál garáží stojan
pro externí subjekty, například pro
městskou policii,“ zdůraznil radní pro
dopravu Lukáš Semerák.
Plánovaná kapacita je 80 autobusů
denně, avšak díky výkonným čerpadlům může stanice odbavit až 200
vozů denně. 
(rs)

Ostravou jezdí
21 tramvají
značky Stadler
Tramvaj společnosti Stadler Tango
NF2 „nOVA“, která byla speciálně
vyvinuta pro Ostravu a je první zahraniční tramvají v tuzemské MHD,
ukončila v říjnu zkušební provozu.
Během této doby musela tramvaj
najet 20 tisíc kilometrů. Zkušební provoz úspěšně absolvovaly dva
vozy. Dopravní podnik si objednal
40 těchto tramvají a z celé zakázky
již odebral 21 vozů a může je nasadit na linky ostravské MHD, takže
cestující se již běžně projedou tímto
nejmodernějším typem tramvaje.
Zbývající tramvaje budou průběžně
dodávány do června příštího roku.
Nové tramvaje Stadler jsou nízkopodlažní a uzpůsobené potřebám
osob se sníženou pohyblivostí. Mají
podvozek, který umožňuje tichou
jízdu. Vozy jsou klimatizované,
vybavené kamerovým systémem
a mají USB přípojku. Samozřejmostí je možnost úhrady jízdného
platební kartou. Tramvaj má rovněž nižší spotřebu elektrické energie. Její konstrukce splňuje veškeré
normy EU nezbytné pro bezpečnost. Kromě toho je čelo tramvaje
tvarováno tak, aby zvýšilo ochranu
chodců při případném střetu. Kapacitu má 188 míst, z toho 61 míst pro
sedící cestující. Maximální rychlost
je 80 km/h. 
(rs)

Spanilá jízda
elektromobilů

Parkující


elektromobily

v Trojhalí.
Foto: Jiří Zerzoň

Elektromobily, které absolvovaly během dvou dnů tisícikilometrovou trasu eRallye, zakončily svou jízdu započatou v německém Mnichově 11. října
v Ostravě. První ročník jízdy vozů na
elektrický pohon ukázal, že tyto vozy
mohou jezdit levně, tiše a bez emisí.
Zúčastnilo se jí 27 automobilů.
„Těší mne, že Ostrava je považována za lídra v zavádění nových a ekologických technologií. Nyní využíváme
v rámci města, obvodů a městské policie osm elektromobilů a v brzké době
pořídíme dalších 15. Budeme mít největší flotilu elektromobilů,“ zdůraznil
primátor Ostravy Tomáš Macura.  (rs)
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Týden rané péče
Do celorepublikové kampaně Týden
rané péče se jako každý rok zapojí
i Středisko rané péče, které pomáhá
rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji.
V rámci osvětové akce, která potrvá
od 5. do 11. listopadu, připravilo středisko několik zajímavých akcí pro laickou i odbornou veřejnost. Na telefonním čísle 774 567 236 se 6. listopadu
dozvíte vše o rané péči. Šátkový bazar
pro ranou péči se bude konat 8. listopadu. V kulturním domě K-TRIO se
9. listopadu od 16.30 bude konat zábavné odpoledne pro celou rodinu.
Jedenáctý ročník osvětové kampaně
letos provází slogan „Na lidech záleží“.
Má upozornit na důležitost podpory
rodiny, její soudržnosti a odolnosti
a zdůrazňuje vzájemnou spolupráci.
Tak jako je rodina upevněna vztahy
lidí, kteří ji tvoří, tak i prostředí okolo
rodiny je utvářeno mnoha lidmi okolo
ní. I ti hrají významnou roli v tom, jak
rodina svůj život s postižením zvládne.
Služba rané péče funguje tak, že
poradkyně dojíždějí přímo do rodin
dětí s postižením v raném věku a poskytují rodičům nezbytné informace,
rady a instruktáž, jak dítěti pomoci,
jak ho rozvíjet. Součástí jejich práce
je také zapůjčování vhodných hraček
a pomůcek nebo třeba zprostředkování kontaktu na další odborníky. Služby rané péče jsou potřebným rodinám
poskytovány zdarma. Více informací
naleznete na www.ranapece.cz/ostrava/. 
(red)

Svoz odpadu
v zimním období
Od 1. listopadu bude jako každoročně ve všech sběrných dvorech
OZO Ostrava platit zkrácená zimní
provozní doba. Sběrné dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu
budou od pondělí do neděle zavírat
už v 18 hodin, ostatní ostravské
sběrné dvory budou mít ve všední
dny otevřeno do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená zimní
provozní doba v ostravských sběrných dvorech potrvá do konce března příštího roku.
Více informací o tom, jaký odpad,
v jakém množství a kdy mohou Ostravané ve sběrných dvorech bezplatně odevzdat, lze nalézt na www.
ozoostrava.cz.
Už za měsíc určitě budou mnohé
občany zajímat termíny zimního
svozu zeleně, který tradičně začíná 1. prosince. Do konce listopadu
tedy bude bioodpad z hnědých nádob svážen ještě každé dva týdny,
od prosince do konce března jednou měsíčně. 
(vk)
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Ostrava pokračuje v unikátním projektu a vybavuje všechny byty detektory

Hlásiče pro všechny obecní byty
bezpečnost

Ostravské domácnosti získají v druhé
vlně nákupu a instalace 7930 hlásičů
požáru a 330 detektorů oxidu uhelnatého. Je to akce, která svým rozsahem
doposud nemá v České republice obdoby. Rada města vybrala jako dodavatele společnost SAFE HOME europe
s.r.o. a aktuálně se po uzavření smlouvy připravuje faktické dodání obou
typů detektorů.
Montáž bude provedena v obecních
bytech v obvodech Mariánské Hory
a Hulváky, Ostrava-Jih a Moravská
Ostrava a Přívoz. Stejně jako v první vlně město uhradí nákup zařízení,
montáž si budou hradit jednotlivé
obvody, přičemž nově mohou využít
městem vysoutěženou cenovou nabídku na instalaci.
Město vlastní celkem 12 573 bytů,
hlásiče požáru z 1. a 2. vlny a iniciativy
obvodů bude mít nejpozději na začátku příštího roku 11 078 bytů a detektory CO 2599 bytových jednotek. Rozdíl
je dán tím, že některé byty jsou nevyužívané a čekají na rekonstrukci, anebo
nově postavené byty hlásiče požáru již

Detektory už v několika případech zachránily životy. 

mají ve standardní výbavě. Detektory
CO jsou montovány pouze do bytů,
kde je reálné riziko vzniku oxidu uhelnatého (plynová kamna, karmy atp.).
V první vlně byly hlásiče požáru nainstalovány do 2800 bytů a detektory
CO do 1700 bytů.
„Hasiči vyjeli v době od května do
října tohoto roku již k 14 případům
hlášeného úniku oxidu uhelnatého.

Upozorněte na nebezpečná místa
Město Ostrava spolupracuje s Vysokou školou báňskou na projektu Mapy
bezpečnosti, který zjišťuje pocit bezpečí občanů města. Sběr dat probíhá
prostřednictvím on-line formuláře.
Tým výzkumníků zjišťuje, jak se
obyvatelé několika měst včetně Ostravy cítí bezpečně. Do projektu se může
zapojit kdokoliv vyplněním formuláře
na adrese www.mapybezpecnosti.cz.
Dotazníkové šetření je anonymní. Respondent v mapě označí místa, kde se
necítí bezpečně a zároveň může uvést
důvod, proč tomu tak je. Také lze na-

psat námět, jak bezpečnost zlepšit a
vysvětlit, proč se člověk v dané lokalitě
necítí bezpečně. Díky vyplnění dotazníku budou shromážděna data vypovídající o tom, zda se lidé cítí ve svém
okolí bezpečně. Zároveň bude možné
v rámci výzkumu zjistit, které lokality
se jeví jako problémové.
Výsledky dotazníku poslouží jako
důležitý zdroj informací o kriminalitě pro městskou policii a pro radnici
může analýza sloužit jako podklad pro
plánování rozvoje města a jeho dlouhodobé strategie. 
(ph)

Foto: MMO

Minimálně v pěti případech bylo v domácnosti dosaženo nebezpečného
množství jedovatého plynu,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Nákup detektorů bude opět financován z Fondu pro upevnění veřejného
pořádku, bezpečnosti a ochrany osob
a majetku, jehož zdrojem jsou také
prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava. (ph)

Sdružení pěstounů
slaví 20 let
Iniciativou pěstounských rodin
z Ostravy a okolí vzniklo v roce
1998 Sdružení pěstounů. Cílem
sdružení byla podpora vzájemných
kontaktů mezi pěstounskými rodinami a jejich dětmi. Sdružení přispívá k šíření povědomí a smyslu
pěstounské péče. Se současnou činností sdružení se můžete seznámit
30. listopadu ve Středisku Polárky sídlící v ulici Mrštíkova 883/3
v Mariánských Horách. 
(r)

Máte uhrazený komunální odpad?

Zkontrolujte si, zda máte uhrazený
poplatek za komunální odpad. Splatnost byla do 30. června 2018, avšak
stále má každý možnost provést úhradu bez navýšení. Výše poplatku činí
498 korun na osobu a kalendářní rok.
Úhrada se týká i nezletilých osob. Za
zaplacení poplatku za mladistvé odpovídají jejich zákonní zástupci.
Informace o úhradě nebo nedoplatku lze získat na telefonním čísle 844
12 13 14 nebo e-mailem na adrese komunalniodpad@ostrava.cz.
Poplatek lze uhradit na účet 300151649297309/0800 . Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte na stránce
www.ostrava.cz – úřad – platba za

komunální odpad. Stačí zadat rodné
číslo. Pro platbu poplatku je možné
využít platební portál města www.ostrava.cz – úřad – platební portál. Pokud má někdo evidovaný nedoplatek

z předchozích let, dle platné legislativy se úhrada použije nejdříve na starší
nedoplatek. Proto je dobré si ověřit,
zda neexistuje nedoplatek za starší období. 
(red)

Svoz odpadu ve městě zajišťuje společnost OZO. 

Foto: OZO
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Naučit se využívat parkoviště typu P+R pomůže řidičům kampaň Párkování

Nová parkoviště uleví centru
Poblíž centra Ostravy vzniknou stovky
nových parkovacích míst. Rezidenti získají větší počet míst, na kterých
budou moci zaparkovat s kartami typu
A nebo R.
„Je v zájmu města, aby v centru žili
lidé. Když chceme, aby v centru žily
mladé aktivní rodiny s širším vozovým
parkem, je nutné, abychom jim zajistili volná parkovací stání blízko jejich
bytů, a to při zachování současných
cen za parkovací karty,“ řekl radní pro
dopravu Lukáš Semerák.
V širším centru města dojde
v 1. čtvrtletí příštího roku k dopravním změnám a omezením, které přispějí k vyšší ochraně osob bydlících
a sídlících v tomto území. V současnosti nezpoplatněné parkovací plochy
budou zařazeny do režimu parkovací
karty „A“ a „R“.
Místa pro abonenty a rezidenty
rozšíří lokalita Fifejdy III - místní
komunikace: Garážní, Hornopolní
(úsek Varenská – Sládkova), Sládkova
(včetně zaslepeného úseku ve směru
Cihelní), U Stadiónu (zaslepený úsek),
Varenská (úsek Hornopolní – Sládkova) a lokalitu Šalamoun (Foerstrova,
Gajdošova, Havířská, Na Jízdárně,
Dr. Malého, Hornická, Hornických

Občerstvení zdarma zpříjemní řidičům přestup na MHD. 

učňů, Chocholouškova, náměstí Jiřího Myrona, Na Široké, Nedbalova,
Na Zapadlém (pouze část po parkoviště KÚ), Šalamounská, Petra Křičky,
Sportovní, Uhelná, Zelená (úsek Vítkovická – Výstavní), Karolínská.
Jednat se bude o stovky míst. Nejbližší záchytné parkoviště je u dolu
Hlubina a další se připravují u dolu
Jeremenko a v Hlučínské ulici u točny tramvají. „Naším hlavním cílem
je, aby si řidiči aut zvykli, že v centru
města mohou parkovat za peníze nebo
mohou nechat auto na záchytném par-

Foto: FB města Ostravy

kovišti a dojet do centra MHD nebo do
něj dojít pěšky,“ dodal Lukáš Semerák.
K větší propagaci Park and Ride
parkovišť v Ostravě od 8. října probíhá kampaň nazvaná Párkování aneb
Zaparkujte na budoucím P+R na Hlubině v Dolní oblasti Vítkovice a získejte párek v rohlíku ZDARMA. Akce
se koná v pracovní dny od 7.30 do 12
hodin. Tato parkovací plocha je vhodná i pro celodenní parkování osobních
aut. Po zaparkování vozidla lze snadno přestoupit na MHD a během pár
minut dojet do centra. 
(ph)

Ostrava koordinovala expozici na veletrhu Expo Real
Ostrava se společně s Brnem a Prahou
společně prezentovala na říjnovém
Expo Real v Mnichově. Expozice Czech
Cities & Regions, kterou s městy a regiony sdílely také CzechInvest, Sdružení pro zahraniční investice a další
komerční společnosti, tak byla vůbec
největší českou prezentací v celé historii veletrhu. Tomáš Macura, primátor Ostravy, která byla koordinátorem
společné expozice, uvedl: „Koncept

společné expozice s tématy smart city
a inovace, volný čas, kvalita života
a vzdělání jsme zachovali i pro letošní
ročník. Takto pojatý český prostor zvýšil atraktivitu expozice."
„Důkazem toho, že průběžná práce
s investory a kontinuální prezentace
na evropských realitních a investičních veletrzích nese své ovoce, je například náš projekt v Hrušově. Vloni
jsme jednali s potenciálními zájemci

o odkupu pozemků k vybudování průmyslové zóny. Uběhl rok a zastupitelstvo schválilo odkup společnosti Contera Management, která tam zaměstná
až 700 lidí a vytvoří prostor nejen pro
malé a střední podnikání, ale také pro
vědu a výzkum,“ řekl primátor Macura
a dodal: „V Mnichově jsme vedli jednání s několika potenciálními investory o atraktivním pozemku ve tvaru
slzy v lokalitě Karolina.“ 
(av)

Etudy první pomoci
Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se koná druhý ročník Univerzity třetího věku nazvaný Etudy
první pomoci. Studijní program je
určen pro seniory ve věku od 55 let.
„Výuka obsahuje teoretické přednášky, workshopy i praktické nácviky první pomoci. Lektory jsou
akademičtí pracovníci i odborníci
z praxe,“ uvedla garantka programu Pavlína Štěpánová. Účastníci se
zábavnou formou naučí zvládat poskytování první pomoci a také
získají informace o nemocech přicházejících s věkem. Absolventům
přinášejí nejen jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první
pomoci, ale také základní přehled
a orientaci v běžných zdravotnických výkonech, které mohou během života potkat každého jedince.
Studium je dvousemestrové a zahrnuje 12 setkání. 
(r)

Cyklisté pomohli
potřebným lidem
Letošního cyklistického non-stop etapového závodu Metrostav handy cyklo maraton, který propojuje zdravé
a handicapované jedince a závodníky,
se účastnil tradičně tým ostravského
magistrátu v čele s primátorem Tomášem Macurou.
Tým měl své patrony – 24letého
Lukáše Slováčka, který zůstal po pádu
ochrnutý, a Pavla Palkoviče, který je
po krvácení do mozku také odkázán
na pomoc okolí. Pro ně v rámci cyklo
handy maratonu vyšlapali na stacionárním kole 19 500 korun návštěvníci
ostravské zoo. Každý takto ušlapaný
kilometr totiž proměnilo město Ostrava ve 100 Kč. K tomu se složili členové
ostravského týmu, takže každý z patronů dostal šek na 22 222 koruny na
nákup rehabilitačních pomůcek.  (av)

Město Ostrava ocenilo nezištnou pomoc bezmála stovky těch, kdo věnovali nejvzácnější tekutinu na světě

Dárci krve převzali zlaté Janského medaile
pomocná ruka

V obřadní síni magistrátu se první říjnový den sešlo 95 dobrovolných dárců
krve, aby převzali Zlaté medaile prof.
MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů.
„Krev je tekutina, která se nedá
vyrobit ani ničím nahradit. Lidé ji
potřebují při úrazech, dopravních nehodách nebo operacích. Proto je nejvzácnější tekutinou. Měl by ji darovat
každý, komu to zdravotní stav dovolí.
Vám všem děkuji, že darováním krve
projevujete lidství,“ řekla ředitelka
Oblastního spolku Českého červeného
kříže Ostrava Lýdie Poledníková.

„Hluboce si vážím lidí, kteří chtějí
pomoci ostatním a kteří darují krev.
Velmi vám za to děkuji,“ poděkoval
přítomný náměstek primátora Michal
Mariánek.
Jedním z oceněných dárců za 40
odběrů byl i Zdeněk Kolařík. „Už si
ani přesně nevzpomínám, jak došlo
k tomu, že jsem začal chodit jako dárce na odběry. Prostě někdo řekl: Jdeme darovat krev, a já se přidal,“ vzpomínal.
„Krev chodí darovat i manželka, syn
a dcera. Syn má skupinu O minus, tak
je velmi žádaný. Už se stalo, že jsme šli
krev darovat všichni čtyři najednou,“
usmál se Zdeněk Kolařík. 
(rs)

Pavel Vondrášek z ostravského Českého červeného kříže předává jednomu
z dárců zlatou medaili. 
Foto: René Stejskal
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Den bez dluhů
Den bez dluhů, který připadá na
12. listopad, přináší bezplatné
poradenství pro osoby ve složité
finanční situaci a další aktivity, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti.
Poradce na řešení obtížné finanční situace můžete navštívit na
Úřadu práce ČR na ulici 30. dubna.
Od 8.30 do 16.30 zdarma zodpoví
otázky a pomohou s řešením dluhů.
Více informací naleznete na
www.nasedluhy.cz, nebo kontaktujte bezplatnou poradenskou linku 800 800 123. 
(r)
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Prodejci hledají stále nové způsoby, jak se svými produkty uspět

Nabídky, které nelze odmítnout
Každý den se na nás ze všech stran valí
nabídky prodejců na zboží a služby,
jedna výhodnější než druhá. E-maily, billboardy, reklama na internetu,
v televizi i v poštovních schránkách.
Ačkoliv občanský zákoník nám, jako
spotřebitelům, poskytuje širokou
ochranu našich práv, prodejci hledají
stále nové způsoby, jak se svými produkty uspět, a nezřídka k tomu volí
cesty na hranici zákonnosti.
Jaká jsou tedy vaše práva, když vám
prodejci předkládají nabídky tak lákavé, že je snad ani nelze odmítnout?

Kdo pomůže s dluhy?
Centrum sociálních služeb Ostrava
● Dluhové poradenství
Bohumínská 452/50
710 00 Ostrava
tel.: 739 921 612, 608 814 632
e-mail: ajuchelka@css-ostrava.cz,
jfrodl@css-ostrava.cz
www.css-ostrava.cz
Diecézní charita ostravsko-opavská

● Poradenské a informační centrum
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava
tel.: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214
e-mail: poradna@dchoo.charita.cz
www.ssi.charita.cz
Charita Ostrava
● Poradna Charity Ostrava
Jeremenkova 8
703 00 Ostrava
tel.: 599 526 906, 731 625 767
e-mail: poradna@ostrava.charita.cz
http://ostrava.caritas.cz
Poradna při finanční tísni
Dluhová poradna
Vítkovická 1 (budova ÚAN)
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 595 532 740
e-mail: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz
SPOLEČNĚ – JEKHETANE
● Občanská poradna, pobočka Přívoz

U Tiskárny 3,
702 00 Ostrava
tel.: 596 113 890, 602 248 693
e-mail: poradna@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz

Podomní prodej je na území města Ostravy již pět let zakázán.

Nabité karty
Jednou z metod využívaných poskytovateli půjček je zasílání kreditních karet, na které můžete čerpat například
15, ale i více tisíc měsíčně. Taková karta vám do schránky přijde bez toho,
abyste o ni požádali a jejím odesílatelem může být i známá a zavedená
společnost.
Zákon nevyžádané zasílání karet
zakazuje, avšak banky tvrdí, že se tak
vždy děje na základě vašeho souhlasu
– ten může být schován například ve
stávající smlouvě. Pokud kartu aktivujete, zavazujete se vyčerpané peníze
splácet, a vedle toho obvykle i platit
poplatky za vedení účtu i další. Podmínky takového úvěru pak opět obvykle nepatří k nejvýhodnějším. Nevyžádanou kartu je tak nejlepší poslat
zpět odesilateli, a to ideálně s oznámením, že o tuto ani žádnou další kartu
nestojíte.

Nevyžádané zásilky
Vedle platebních karet se vám mohou
ve schránce objevit i další věci – DVD,
pamětní mince nebo hračky pro děti.
Pokud jste si zboží neobjednali, nemusíte jej platit, posílat zpět, a dokonce ani odesilatele nijak kontaktovat.
Odesilatel si může zboží na své ná-

● Kontaktní místo Občanské poradny

Dělnická 20, 708 00 Ostrava
tel.: 591 124 979, 778 059 313
e-mail: poradna@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz
Vzájemné soužití
● Sociálně právní poradna
Bieblova 404/8
702 00 Ostrava
tel.: 596 128 401, 596 128 402,
777 760 197

Objednávky na dálku
Nákupy přes internet jsou v dnešní době zcela běžné. Abyste se stali
smluvní stranou kupní smlouvy, stačí
však i jen souhlasit s nabídkou telefonního operátora přes telefon. V obou
případech jste právě uzavřeli smlouvu
na dálku. Pokud následně zjistíte, že
je nevýhodná, nebo si nákup rozmyslíte, můžete zboží poslat zpět prodejci
spolu s oznámením o odstoupení od
smlouvy. To je u smluv uzavřených na
dálku možné do 14 dnů od doručení
zboží a pokud vás prodejce o tomto
právu neinformoval, lhůta se prodlužuje o rok. Pokud od smlouvy včas odstoupíte, platíte pouze náklady na vrácení zboží prodejci, nic jiného po vás
vyžadovat nemůže. V žádném případě
nepřistupujte na úhradu pokut nebo
poplatků za vrácení zboží, a to ani
pokud se prodejce odkazuje na ustanovení svých obchodních podmínek.
Taková úprava je totiž v rozporu se zákonem. Možnost odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemáte pouze
v některých specifických případech,
které zákon vyjmenovává. Nejčastěji
se tato výjimka uplatní, pokud pro vás
bylo zboží upraveno na míru, vrácení
není možné z hygienických důvodů
nebo zboží podléhá rychlé zkáze. Odstoupit také nelze od smlouvy o ubytování, dopravě nebo stravování, případně o dodávce novin.

Prodej mimo obchodní
prostory

e-mail:poradna@vzajemnesouziti.cz

www.vzajemnesouziti.cz

klady vyzvednout, jinak vám zůstává.
Jiná je však situace v případě, že jste
se zasláním zboží souhlasili alespoň
po telefonu nebo přes internet, tehdy
je nutné zboží zaslat zpět a od na dálku uzavřené smlouvy odstoupit.

Mezi nejohroženější skupinu osob patří senioři.

Podobná situace nastává i v případě,
že smlouvu (nejčastěji kupní) uzavřete s prodejcem, který zazvoní u vašich

dveří, osloví vás na ulici nebo pokud
vyrazíte na jím organizovaný zájezd.
Taková smlouva je řečí zákona uzavřena mimo obchodní prostory prodejce, což vám opět dává právo od ní
do 14 dnů odstoupit, a to i bez udání
důvodu.
Tuto možnost máte i v případě, že
už jste si zboží odnesli domů, je třeba
jej pouze doručit zpět. Tato ochrana vám navíc svědčí i v případě, že
smlouvu sice uzavřete v prodejně, ale
bezprostředně poté, co vás prodejce
oslovil na ulici.

Podomní prodej
Úprava uzavírání smluv mimo obchodní prostory se samozřejmě týká
i podomních prodejců. Podomní prodej je sice na území města Ostravy již
pět let zakázán, to však bohužel neznamená, že by k němu nedocházelo
a prodejci těmito promýšlenými metodami zákon neobcházeli.
Někteří prodejci se dokonce snaží
získat důvěru lidí tvrzením, že přicházejí se souhlasem magistrátu nebo přímo s jeho pověřením. Podomní prodej
se zaměřuje především na dodávky
energií, u vašich dveří však může zazvonit člověk s nabídkou jakéhokoliv zboží nebo služby. Vedle toho, že
může využít vaší nepřipravenosti nebo
vás úmyslně uvést v omyl, následkem
kterého uzavřete nechtěnou a nevýhodnou smlouvu, není výjimkou, že se
z prodejce vyklube zloděj.
Proto je nejlepší se s takovou osobou vůbec nebavit a případně kontaktovat přímo vašeho dodavatele,
případně poskytovatele daného zboží
nebo služeb. V některých případech
je vhodné informovat i městskou policii. Pokud by vás prodejce k podpisu
smlouvy přemluvil, opět vám svědčí
právo do 14 dnů odstoupit, v případě
dodávek energií toto právo máte ještě
15 dnů od zahájení dodávek.

Nadační fond Paragraf
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Od září roku 2016 realizuje Magistrát města Ostravy projekt pro posílení rovných příležitostí dětí

Projekty k rovnému přístupu ke vzdělávání

 Semináře, kulaté stoly, workshopy.
 Metodická podpora činnosti školních psychologů, sociálních a speciálních pedagogů, asistentů pedagoga,
školních asistentů a koordinátorů inkluze.

školství

Od září 2016 realizuje ostravský magistrát projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání, jehož cílem je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem ve vzdělávání.
Jednou z klíčových aktivit projektu
je i rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
Projekt nabízí dlouhodobé a kontinuální vzdělávání pedagogů v oblasti
zavádění proinkluzivních opatření
na školách a systému podpory pro
práci pedagoga se žákem, kdy jeho
vzdělávání vyžaduje upravit průběh
samotného vzdělávacího procesu.
Vzdělávání nabízí pedagogům náměty, inspiraci a možnosti, které mohou
uplatnit přímo ve výuce.

Různorodé skupiny žáků
Cílem vzdělávání je kvalitativní posun
účastníků a růst kvalifikace vybraných
pedagogů s důrazem na rovinu pedagog–žák. Základem vzdělávacích programů je podpora pedagogů při práci
s různorodou skupinou žáků, při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání
přímo v prostředí školy, metodické
vedení pro zlepšení spolupráce mezi
rodiči, pracovníky škol a sociálních
služeb a osobnostní rozvoj pedagogů.
Projekt zapojuje téměř 11 tisíc žáků
a více než 850 pedagogických pracovníků na celkem 28 školách. Předpokládané ukončení realizace projektu
je 31. července 2019.
Do návazného projektu Rozvoj rov-

Máme koncepci
rodinné politiky
Ostrava chce být městem přátelským rodině. Koncepci rodinné
politiky města Ostravy na svém
zářijovém jednání schválilo zastupitelstvo. Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na
období 2019–2022 byla vytvořena
v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu. Má šest
priorit – komunikace s rodinami,
komunitní život, prevence ohrožení
rodiny, podpora mezigeneračních
vazeb, svobodná volba rodiny a vytváření zdrojů pro podporu života
rodin. Podrobnější informace naleznete na stránce https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/ka1/.  (lp)

Další aktivity města a odboru
 Uznání kvality projektů města,
jejich prezentace a cílených aktivit
prováděných odvětvovým odborem
ochránkyní lidských práv Jarmilou
Šabatovou.
 Uvádění města Ostravy jako příkladu dobré praxe.
V dubnu se uskutečnila první stáž do Košic. 

ného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava II. je zapojena pětice mateřských škol a středisko volného času.
Cílem projektu je posílení rovných
příležitostí dětí předškolního věku
pocházejících ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí.
V rámci projektu se v dubnu uskutečnila první stáž do Košic za účelem
sdílení dobré praxe, stážisté navštívili
MŠ Šafárikova, ZŠ Jána Pavla II, Centrum volného času Orgovánová 5 a elokované pracoviště, MŠ Družicová, MŠ
Cottbuská, ZŠ Podjavorinskej, Dorka
(nezisková organizace), Centrum pro
obnovu rodiny, a Komunitní centrum
LUNIK IX. Současně proběhly se zástupci města besedy na téma předškol-

Foto: archiv MMO

ního vzdělávání na Slovensku. Stáže se
účastnilo celkem 12 pracovníků z řad
zástupců zřizovatelů škol a školských
zařízení na území Ostravy, ředitelů
a pedagogů těchto zařízení.

Úspěchy a cíle projektu
 Zaměření na zvýšení školní úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem.
 Zavedení a prohloubení individuálního přístupu a rozvoj spolupráce
škol, rodin a dalších aktérů.
 Rozvoj odborných kompetencí pedagogů a jejich metodická podpora.

Oba projekty jsou zaměřeny na integraci, při níž dochází samozřejmě
k posunům a změnám na obou stranách – nejen cizinec, který se chce integrovat, ale také skupina, do které je
cizinec integrován, se skutečným kontaktem začíná měnit.
V obou projektech jsou garantem
vzdělávání a koordinátorem inkluze
pořádány vzdělávací aktivity jako jsou
besedy, semináře a workshopy. Vzdělávací aktivity jsou pořádány za účelem zvýšení odbornosti a dovednosti
pedagogických i nepedagogických
pracovníků působících v zařízení určených pro výchovu a vzdělávání dětí
a mládeže na území Ostravy. 
(abr)

Jsme vítězi soutěže o evropský projekt

Ostravský projekt „Koncepce bydlení
a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je vítězem mezinárodní soutěže
o nejlepší evropský projekt podporovaný
politikou
soudržnosti
EU
RegioStars 2018.
Ostrava byla nominována v kategorii
Vytváření lepšího přístupu k veřejným
službám. Odborná porota zhodnotila
celkem 102 projektů z 25 zemí.
„Ostrava reaguje na potřebu funkčního systému sociálního bydlení ve
městě. Projekt je zaměřený na pomoc
osobám v bytové nouzi – nízkopříjmovým domácnostem, seniorům, samoživitelkám s dětmi a osobám, jejichž
stávající bydlení je nevyhovující. Za
2 roky fungování bylo v pilotním systému podpořeno celkem 215 osob. V zabydlených domácnostech jsou pozorovatelné kvalitativní změny – lidé mají
větší pocit jistoty a bezpečí, dochází k
zlepšení zdravotního stavu a psychic-

ké pohody, zlepšují se rodinné, partnerské a mezilidské vztahy. Také to, že
jsme uspěli v konkurenci těch nejlepších, je pro nás potvrzením, že jsme se
vydali správnou cestou,“ uvedl náměstek primátora Michal Mariánek.
 Ceremoniál vítězných projektů Re-

gioStars se uskutečnil 9. října v Bruselu v rámci Evropského týdne regionů
a měst, který každoročně přiláká více
než 6000 účastníků. Cenu si převzali
zástupci města Ostravy v čele s garantem projektu za odbor sociálních věcí
magistrátu Zdeňkem Živčákem.  (ph)

Zástupci magistrátu s oceněním RegioStars. 

Foto: Petr Havránek
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Hrabová má historickou publikaci
Historik Martin Slepička vydal k 100.
výročí vzniku Československa publikaci nazvanou Hrabová v čase první světové války a formování samostatného
Československa 1914–1919. Publikace se v širším
kontextu dějinného vývoje
věnuje
Hrabové během přelomových událostí
první světové války, rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku nové Československé republiky. Čtenáři se dozvědí,
jak válka dramaticky poznamenala
každodenní život hrabovských občanů, jak fungovalo válečné hospodaření
i lazaret pro zraněné vojáky v prostorách dnešního úřadu či jak vnímali
tamní občané vyhlášení nového samostatného státu.
Milovníky historie i starousedlíky
potěší hlavní přínos této práce – kapitola věnovaná hrabovským mužům
v první světové válce, v níž jsou poprvé podrobně zachyceny životní osudy
místních známých rakousko-uher-

LISTOPAD 2018

Porubský památník oceněn
v soutěži Stavba roku 2018
Porubský památník ve Vřesinské ulici je věnován obětem první a druhé
světové války. Dominantou je bludný
balvan a památná lípa vysazená k 50.
výročí republiky. Protože byl památník lehce zchátralý, městský obvod jej
nechal loni opravit a zmodernizovat.
Autoři pro něj zvolili architektonicky působivou a trvanlivou ocel Cor-Ten. Ocelové pláty vytvářejí pochozí
plochu. Do ní jsou vetknuty tři hlavní trasy. Jedna směřuje ke jménům

padlých, druhá k památné lípě a třetí
k bludnému balvanu. Každá trasa vrcholí vztyčením desky s informačním
textem, který je do desek vypálen. Autorem projektu je ostravské Projektstudio Davida Kotka.
Revitalizace památníku uspěla v letošním 26. ročníku soutěže Stavba
roku a získala Cenu za veřejný prostor
Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro urbanismus a územní plánování. 
(ot)

Publikace o událostech v Hrabové
v letech 1914–1919. 
Foto: archiv MMO

ských vojáků a čs. legionářů v Rusku,
Itálii a Francii. Zájemci si mohou publikaci zakoupit za 80 korun na Úřadu
městského obvodu Hrabová. 
(red)

Osobnosti a interiéry první republiky
Moravskoslezská vědecká knihovna
na Prokešově náměstí zve veřejnost na
přednášku historika Martina Jemelky
věnující se osobnostem meziválečné
ostravské politické scény. Napříč politickým spektrem budou posluchači
8. listopadu od 17 hodin seznámeni
s nejvýznamnějšími reprezentanty

meziválečné ostravské politické scény.
Architektka Eva Špačková má 21.
listopadu od 16.30 přednášku na téma
Nové bydlení. Zaměří se na architekturu a vybavení interiérů v období po
roce 1918 v Československu. Obě akce
se konají ve studovně a jsou realizovány za finanční podpory města.  (red)

Památník ve Vřesinské ulici. 

Foto: Jakub Zdechovan

proměny ostravy na historických fotografiích a pohlednicích

Secesní hotel Slavia (na pohlednici z roku 1906) byl podle návrhu architekta
Otokara Béma postaven v roce 1898. Budova má atikový štít a je bohatě zdobena. Částečně se zachovala štuková výzdoba interiéru. Měl 22 pokojů a v přízemí
sídlila luxusní kavárna. V hotelu se 28. října 1918 sešli ostravští představitelé
politických stran a připravili založení Národního výboru v Moravské Ostravě. O
necelých šest let později, v lednu 1924, se v hotelu konal slavnostní banket po
premiéře Leoše Janáčka Káťa Kabanová. Oslavy se zúčastnil i samotný skladatel. Hotel však upadal a v roce 1929 mu byla zrušena živnost. Budovu koupila
Moravskoslezská vydavatelská společnost a umístila do ní tiskárnu. Potřebám
tiskárny sloužil dům až do konce 60. let. V 70. letech v něm byly kanceláře podniku Vítkovice – Hutní montáže. V 90. letech sídlilo v přízemí knihkupectví.

Jáma Hubert v Hrušově (na snímku z roku 1907) začala být hloubena kolem
roku 1850. V roce 1854 založila nový důl společnost Těžířstvo bratří Kleinů.
O rok později důl koupila Společnost Severní dráhy Ferdinandovy. Původní
jámu nazývanou starý Hubert nevyužila. Vyhloubila proto novou jámu Hubert
o hloubce 25 metrů, z níž bylo těženo uhlí ze sloje o mocnosti přes 1,5 metru.
V roce 1863 jáma dosáhla hloubky 161 metrů, ve 20. létech minulého století byla
hluboká již 386 metrů, poté šla do hloubky až 690 metrů. Uhlí z tohoto dolu patřilo k nejkvalitnějším na celém Ostravsku. V roce 1945 byl důl znárodněn, v roce
1946 přejmenován na Stachanov a začleněn do národního podniku Ostravsko-karvinské doly. Později byl sloučen pod důl Vítězný únor. V roce 1992 byly jámy
bývalého dolu Hubert zasypány a uzavřeny železobetonovým povalem.
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Univerzitní budovy oživí centrum


Pokračování ze str. 1
Obě nové budovy, které Ostravská
univerzita postaví na pozemcích darovaných městem, budou stát miliardu
korun. Dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci
vládní strategie Restart pokryje v plné
výši výstavbu obou budov.
„Město Ostrava dlouhodobě a významně podporuje aktivity Ostravské univerzity směřující k výstavbě
nových univerzitních budov v centru
města. Podporu jsme univerzitě vyjádřili jak darováním cenných pozemků
pro realizaci předmětných staveb, tak
i spoluprací při jejich přípravě a zajištění financování. Stejně tak je naším
zájmem zvyšovat kapacitu a dostupnost parkování ve městě s tím, že zejména v jeho historickém jádru a bezprostředním okolí by nová parkovací
stání měla být budována pod zemí.
Rada města proto na své úterní schůzi
podpořila myšlenku poskytnout univerzitě na vybudování sdíleného podzemního parkoviště s kapacitou až 160
míst dotaci ve výši 160 milionů korun.
Konečné rozhodnutí bude ale příslušet až nově zvolenému zastupitelstvu
města,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Parkoviště by sloužilo univerzitě

Katedra studií lidského pohybu bude mít unikátní běžeckou dráhu ve vrchním patře a originální venkovní schodiště.

i návštěvníkům centra moravskoslezské metropole.
Nyní univerzitu čekají administrativní kroky, jako je získání stavebního
povolení či vytvoření dokumentace

pro stavby. Začátkem příštího roku
vybere dodavatele stavby a v září 2019
stavbu zahájí. Studentům a veřejnosti začnou budovy sloužit v roce 2021.
Vznik obou budov bude znamenat vý-

razné oživení centra Ostravy. Nevábný kout u smyčky tramvají se změní
v místo plné života, promění se nábřeží a koncertní sál Fakulty umění bude
sloužit i koncertům pro veřejnost. (rs)

program Centra Pant
Sokolská třída v létě rozkvete Listopadový
V listopadu se v Centru Pant v ulici Čs.
Tento dn odpoledne od 16.30 se
Město v Sokolské třídě nahradí 44
uschlých a nemocných stromů, které dendrolog označil za nebezpečné,
stejným počtem nových stromů.
Kromě toho přibyde 27 keřů a extenzivní záhony s 6500 kusy trvalek,
travin a 12 tisíci cibulovin a dalších
více než 12 tisíc cibulovin bude strojově zasazeno do okolních trávníků.
Sokolská třída se tak promění v ulici
plnou zeleně a květů. Práce v Sokolské třídě začaly v říjnu, budou pokračovat i během listopadu, kdy musí
být pokáceny nebezpečné stromy.
V březnu a dubnu příštího roku
odborníci provedou na zbývajících

stromech bezpečnostní řezy. Město
nad rámec těchto opatření pracuje
na projektu celkové estetizace Sokolské. Zadalo investiční záměr, který
prověří možnosti komplexní revitalizace tohoto veřejného prostoru z architektonického hlediska a hlavně ve
vztahu k obnovení aleje stromů.
Celková rekonstrukce této lokality by obsahovala nové řešení vedení
inženýrských sítí, obnovu osvětlení,
chodníků, přístřešků MHD, možného vedení cyklostezky a výsadbu zeleně. Vypracovaný investiční záměr
bude mít město k dispozici v první
polovině příštího roku. 
(av)

legií uskuteční několik zajímavých debat. Politoložka Vladimíra Dvořáková
bude 7. listopadu od 18 hodin diskutovat o roli minulosti v proměnách režimů a o tom, jak by se nově nastolované
demokratické režimy měly upevňovat
a co jim hrozí, když se tak nestane.
Armádní generál Petr Pavel bude
9. listopadu od 13.30 hovořit nejn
o armádě a vojenství, ale zejména
o společnosti, která si navykla nevnímat vnější a vnitřní hrozby a žije
představou o zaručeném a nekončícím
míru. Setkání s výjimečnou osobností
moderuje Tomáš Drobík z Ostravské
univerzity.

opět Petr Pavel setká s majorem Jiřím
Vrtným a četařem Robertem Mazurkem. Tyto tři generace vojáků, kteří
ve válce na vlastní kůži poznali, jakou
cenu má svoboda, budou hosty Tomáše Netočného z Post Bellum.
Na náměstí Edvarda Beneše se
17. listopadu od 15 hodin uskuteční
happening věnovaný událostem sametové revoluce. V 17 hodin začne
pietní svíčkový průvod městem po
pamětních místech spojených s nacistickou a komunistickou totalitou. Program pokračuje v Cooltouru na Černé
louce komponovaným pořadem s písněmi a debatou o 17. listopadu.  (hob)

Ministerstvo ocenilo Knihovnu města Ostravy
Knihovna města Ostravy získala od
Ministerstva kultury ČR v rámci ceny
Knihovna roku 2018 zvláštní ocenění
a diplom za dlouhodobé poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb, zejména vedení klubové
činnosti jako významného sociálního
a socializačního prvku napříč všemi
generacemi. Kluby v Knihovně města
Ostravy tvoří rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, senioři a děti z tzv.
vyloučených lokalit.
„Kluby pro předškolní děti, jejich
rodiče, prarodiče jsou zaměřeny na

výchovu ke čtenářské gramotnosti. Ve
12 pobočkách se zájemci setkávají, aby
společně četli, pracovali s texty, tvořili
ve výtvarných dílnách. Dospělí se mohou seznámit s literaturou o výchově
dětí, zdravé výživě, vedení domácnosti
apod. Důležité je setkávání a společná diskuze, neboť jádro klubů tvoří
maminky na rodičovské dovolené,
kterým společnost stejně zaměřených
chybí,“ popsala ředitelka Knihovny
města Ostravy Miroslava Sabelová.
V klubech pro teenagery jsou vytvořena místa oddělená od běžného

provozu. Přednášky a schůzky jsou vedeny s ohledem k věku a zájmu těchto
mladých. Většina času není organizována, je tak věnován prostor pro vlastní aktivity. Dva z těchto klubů působí
ve vyloučených lokalitách a představují pro dospívající důležité bezpečné
místo.
Kluby Generace sdružují uživatele
starší, obvykle seniorského věku. Náplní těchto 14 klubů je sdílení čtenářských zážitků, cestovatelských zkušeností, koníčků různého druhu. Velký
je zájem o historii města, besedy s re-

gionálními osobnostmi, komentované
vycházky, návštěvy kulturních akcí.
Ocenění ministerstva nebylo jediným, které knihovna obdržela. „Naše
kolegyně Marie Kosková získala druhé
místo v Knihovnické K2 ceně v Moravskoslezském kraji. Když k tomu
připočtu Medaili Z. V. Tobolky, kterou jsme byli v září oceněni Sdružením knihoven za významný přínos
k rozvoji českého knihovnictví, máme
v Knihovně města Ostravy hezký hat
trick,“ uzavřela ředitelka Miroslava
Sabelová. 
(rs)

10

co, kdy, kde ve městě
DŮM KULTURY AKORD. (výběr) 6. 11. (15)
Senior klub; 7. 11. (19) Podzimní ozvěny: Hana
Machalová – Návod na chytré cestování (přednáška); 9. 11. (19) Drahá legrace – Agentura Harlekýn (divadlo); 10. 11. (20) Rybičky 48 – Best
(Fuck) Off Tour (koncert); 11. 11. (10) Loupežník
Rumcajs – Docela velké divadlo Litvínov; 15. 11.
(19) Freddie – Divadlo Radka Brzobohatého;
15. 11. (18) Intimně ženám 2: Ženská cykličnost
(přednáška); 22. 11. (19) Jaroslav Svěcený, Julie
Svěcená a Václav Mácha (koncert); 27. 11. (17,
20) Besídka 2018 – Divadlo Sklep; 28. 11. (19)
Minipárty s Karlem Šípem; 6. 12. (19) Pension
pro svobodné pány – Divadlo Palace; 11. 12. (19)
Opilá Piaf (šansonové představení).
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. (výběr)
Divadla: 8. 11. (19) Už je tady zas! (Divadlo Na
Jezerce); 16. 11. (19) Herci jsou unaveni; 22. 11.
(19) Znovu a líp; 3. 12. (19) Bláznivý Petříček;
5. 12. (19) Titanic. Metropolitní opera: 10. 11.
(18.45) N. Muhly: Marnie. Balet: 11. 11. (15.45) La
Sylphide (Bolšoj balet); 22. 11. (20) Labutí jezero
(Moscow City Ballet); 2. 12. (15.45) Don Quijote.
Zábava: 13. 11. (19) Miroslav Donutil; 14. 11. (19)
Radůza; 15. 11. (18) Madagaskar; 15. 11. (18) Ivo
Toman – kurvítka v hlavě; 20. 11. (19) Petr Spálený a Miluška Voborníková; 20. 11. a 21. 11. (19)
Tomáš Klus Spolu tour 2018; 26. 11. (19) Caveman; 27. 11. (19) Hana Zagorová; 28. 11. (19) Jožka Černý; 1. 12. (19) RockOpera Praha; 2. 12. (19)
Petr Bende Vánoční turné 2018; 4. 12. (19) Janek
Ledecký Vánoční turné 2018.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. 7. 11. (19) Michal
Pavlíček Trio; 9. 11. (19) Jimmy Bozeman & the
Lazy Pigs; 13. 11. (19) Earl Thomas; 14. 11. (20)
Folk Team; 21. 11. (20) Mike Stern Band; 22. 11.
(19) Lenka Filipová; 23. 11. (19) Trapeři s Robertem Křesťanem; 27. 11. (20.15) BSP Baláž Střihavka Pavlíček; 28. 11. (19) Electric Lady; 29. 11.
(19) GrassQuartet; 1. 12. (20) Robert Křesťan
a Druhá tráva; 3. 12. (19) Mike Fojtík & Přátelé;
6. 12. (19) Žalman; 10. 12. (20) Roman Dragoun
& Michal Žáček.
DIVADLO LOUTEK. 11. 11. (10, 15) Kocourek
Modroočko; 11. 11. (10.30, 15.30) Hrnečku, vař!
aneb Dvě pohádky o hrnečku; 18. 11. (10, 15)
Malá Mína zmlsaná; 25. 11. (10, 15) Dášeňka; 26.
11. (18.30) Stříhali dohola Josefa Kainara; 2. 12.
(10, 15) Dlouhý, Široký a Bystrozraký; (10.30,
15.30) Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku; 9. 12. (10, 15) Štědrý den malého Jakuba;
(10.30, 15.30) Jak šlo vejce na vandr.
BESEDY V KNIHCENTRU. Jan Padych prozradí 7. listopadu od 16 hodin prastará tajemství
z dávnověku. Na cesty se vydejte 8. listopadu od
18 hodin s Dagmar Sedláčkovou. Do časů Vladislava Jagellonského se ponoříte 15. listopadu od
16 hodin s Vlastimilem Vondruškou. Besedy se
konají v Domě knihy Knihcentrum na Smetanově
náměstí.
NOC DIVADEL. Třetí listopadová noc bude patřit Noci divadel. Termín symbolicky vychází na
17. listopadu, což ve spojení s mnoha historickými výročími určilo i téma letošního ročníku: česko-slovenská divadelní spolupráce. Na programu
bude přes 500 akcí, jako jsou workshopy, prohlídky divadelních zákulisí či diskuze s herci, scénografy a režiséry. V Ostravě se do projektu zapojí Divadlo loutek, Divadlo Petra Bezruče a Stará
Aréna. Více informací na www.nocdivadel.cz.
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Listopadové koncerty s JFO
Loňský ročník festivalu Colours of Ostrava (2017)
nabídl několik unikátních jednorázových projektů.
K těm patřil i společný koncert zpěváka Michala
Hrůzy s kapelou a Janáčkovou filharmonií. Ale jednorázovým projektem to už určitě nelze nazývat,
protože se chystá „repete“. Kdy a kde? V Multifunkční aule Gong 6. listopadu od 19 hodin.
Až z Lotyšska přijedou hosté komorního koncertu pořádaného 19. listopadu v Domě kultury města
Ostravy Janáčkovou filharmonií. Bude to sesterské
duo Baiba (houslistka) a Lauma (klavíristka) Skride.
Skladby Brahmse, Mozarta, Debussyho a Respighiho zazní na koncertě příhodně nazvaném
Hudební delikatesy 29. listopadu v Domě kultury
města Ostravy. Ostravský orchestr bude dirigovat
jeden z předních dirigentů své generace Ital Sergio
Alapont, vyhlášený nejlepším operním dirigentem
v Itálii pro rok 2016. 
(red)

Zpěvák Michal Hrůza vystoupí s Janáčkovou filharmonií.

Mapa ostravských Kreativ Ostrava
kreativní nápady a inspirace, mavýletů v angličtině Workshopy,
teriály a pomůcky na tvoření, handmade výrobOd konce října je ve Fiducii k dostání anglická verze
Map ostravských výletů. Mapa formou dvaceti pěších tras představuje atraktivní, ale i obecně málo
známá, a přitom něčím pozoruhodná či výjimečná
místa tohoto svérázného města. Mapa je dílem Antikvariátu a klubu Fiducia a okrašlovacího spolku
Za krásnou Ostravu, na anglickém překladu jsme
spolupracovali s Filozofickou fakultou Ostravské
univerzity – texty přeložily studentky Tereza Řehová a Soňa Zapletalová, anglickou jazykovou redakci
měli na starosti Richard Conaway a Renáta Tomášková. K dispozici je i druhé vydání české verze mapy,
o jehož redakci se postarala Monika Horsáková ze
Slezské univerzity. Mapa ostravských výletů vznikla za finanční podpory města Ostravy a je k dostání
na e-shopu www.e-antikvariat.com, v Antikvariátu
a klubu Fiducia a pobočkách Ostravského informačního servisu. 
(r)

ky, novinky na trhu, ukázky výtvarných technik,
tvůrčí nálada. To je výstava Kreativ Ostrava 2018,
která se koná od 9. listopadu do 11. listopadu na
Černé louce.
Souběžně se koná výstava Život bez bariér. Návštěvníkům poradí, jak aktivně trávit důchodový
věk, jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život
nebo jak pomoci handicapovaným vést plnohodnotný život.
Organizace budou nabízet možnosti trávení
volného času, asistenční a sociální služby. Dozvíte se, jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro
zdravotně znevýhodněné osoby.
Dospělí za vstup zaplatí 90 Kč, děti, studenti
a důchodci 50 Kč. V pátek a sobotu bude pavilon
otevřen od 10 do 18 hodin, v neděli bude otevřeno do 16 hodin. 
(hob)

Jan Samek vzdal hold svému rodišti
Akademický malíř Jan Samek letos oslavil šedesátiny. Umělec, který žije a tvoří v Porubě, je rodákem
z Hradce nad Moravicí. A na své rodiště zavzpomí-

nal i na výstavě v Televizním klubu v Přívozské ulici.
Výstavu nazval hradecká panoramata. Své rodiště
zachytil ve větších olejomalbách, avšak s hradeckou
tematikou s humorem sobě
vlastním si pohrává i v menších autoportrétech.
„Prostory Televizního klubu
znám velice dobře a řekl jsem
si, že některé své práce vystavím i v místech, která na výstavách nejsou běžně využívána,“
ukazoval malíř. Větší olejomalbu a malé kresby umístil
do chodbičky ve vyvýšeném
patře. Pro kresby se nechal
inspirovat cyklistickou Tour
de France, avšak za cyklistou
namísto francouzské krajiny
vykukuje hradecké panorama,
další kresbou umístil do Hradce Ministerstvo obrany anebo
prvorepublikový četník hlídJan Samek u svého obrazu s dárkem od svých přátel – mluvícím plyšovým kuje opět v Hradci. Výstava
papouškem. 
Foto: René Stejskal trvá do konce listopadu.  (rs)
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Ostravské divadelní premiéry

Letošní podzimní premiéra baletu Národního divadla moravskoslezského se ponese v duchu děl současných choreografů, která se divákům představí
v rámci komponovaného večera s názvem Vzlety
a pády. Poprvé v české premiéře divadlo uvede tři
pozoruhodné choreografie s existenciálně laděným
podtextem: Útěk, Alice a Křídla z vosku. Vzlety
a pády mají premiéru 15. listopadu v Divadle Jiřího
Myrona. Fantom a gentleman muzikálu – koncert
plný slavných melodií a skvělých zpěváků uvede 21.
listopadu Divadlo Jiřího Myrona.
Kontroverzní drama Naše třída polského autora Tadeusze Słobodzianka čerpá ze skutečné události známé jako „masakr v Jedwabném”, která se
odehrála začátkem léta 1941 v malém městečku na
severovýchodě Polska. Tamní obyvatelé vyvraždi-

li stovky svých židovských sousedů... Premiéra se
uskuteční 8. listopadu v Divadle Antonína Dvořáka.
Komorní scéna Aréna uvede 16. listopadu hru
Komiks slovenského dramatika Viliama Klimáčka.
Extrémní mikrodramata jsou nasáklá černým humorem, absurditou a jevištní zkratkou jako každý
správný komiks.
Kultovní film Kouř Tomáše Vorla st. u Bezručů
převádí na jeviště dramaturgicko-režijní dvojice
Kristýna Kosová a Adam Svozil. Jejich cílem není
vytvořit kopii legendárního filmu, naopak usilují o nový pohled na příběh, v němž se pod drsným
humorem skrývají témata, která ani po téměř třiceti
letech od filmové premiéry neztratila na aktuálnosti.
Divadelní Kouř má premiéru 23. listopadu v Divadle Petra Bezruče. 
(hob)

Tereza Cisovská, Zuzana Truplová, Šimon Krupa a Jan Chudý ve hře Komiks. 

Foto: KS Aréna

Prvorepublikové gala

Výstava v Myronovi

Prvorepublikový galakoncert k uctění vzniku Československé republiky uvede 16. a 17. listopadu od
18.30 operní soubor Národního divadla moravskoslezského. Diváci uslyší skladby, které napsali
autoři žijící v Československu po dobu trvání první
republiky, tedy v letech 1918–1938. Těšit se můžete
na velikány československé tvorby v čele s Leošem
Janáčkem, jakož i na ukázky z děl českých Němců,
židovských autorů i některých dnes téměř neznámých českých a slovenských skladatelů. 
(hob)

U příležitosti vzniku Československa byl v prvním
patře Divadla Jiřího Myrona dokončen slavnostní
sál, který bude sloužit společenským a kulturním
setkáním. Každou sezónu ponese jméno po někom,
kdo se významně zasloužil o český kulturní život
v Ostravě. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu Od Národního domu k novodobé české státnosti
1894–1918. Expozice mapuje období od postavení
Národního domu po vznik československého státu
a potrvá do konce roku. 
(hob)

Milníky vzniku naší republiky
Okolnosti vzniku Československa i nejvýznamnější
milníky v letech 1918 až 1939 přiblíží výstava v Husově sadu v centru Ostravy ve dnech 5. až 26. listopadu. Veřejnost se dozví
dosud nepříliš známé okolnosti a fakta ohledně vzniku
a vývoje samostatného státu,
jeho vzestupy, pády a významné milníky. Výstavu,
kterou připravila Akademie věd České republiky,
tvoří 14 velkoformátových osvětlených panelů. Jedná se o putovní expozici, která postupně navštíví 24
měst České republiky. 
(rs)

Výstava je ke zhlédnutí v Husově sadu.

co, kdy, kde ve městě
FRANTIŠEK KUPKA – ČECH. Milan Dobeš
Museum na podzim připravilo výstavu František
Kupka – ČECH. K vidění bude v Multifunkční
aule Gong do 13. ledna 2019. František Kupka byl
výjimečným českým malířem žijícím mezi Čechami a Francií. Je jedním ze zakladatelů moderního
výtvarného umění. Kupkovo dílo nebylo dlouho
náležitě doceněno. Dnes však patří k nejoriginálnějším malířům 20. století a průkopníkům ab
straktního umění. Mezi vystavovanými předměty
jsou také dvě stěžejní Kupkova díla: Čtyři příběhy
černé a bílé (grafika) a Vibrace č. 2 (olejomalba).
ANTIKVARIÁT FIDUCIA. 8. 11. (17) slavnostní
odhalení pamětní desky Zdeňku Rossmannovi,
sraz u autobusové zastávky Muglinovská v Ostravě-Přívoze; 13. 11. (18) Já Ladislav Klíma, originální filozof, spisovatel a dramatik v komponovaném pořadu; 15. 11. (17) vernisáž výstavy k soutěži
na sochu Augustina Handzela; 16. 11. (18) Po ostravských stopách Leoše Janáčka – procházka,
sraz před Antikvariátem a klubem Fiducia; 21. 11.
(18) Zdeněk Rossmann – typograf a strážce odkazu Bauhausu, diskusní večer o tvorbě ostravského rodáka; 22. 11. (19) MK9 (Can), Rusalka
(Can), Sraz přespolních (Paregorik, Áda, Saki),
koncert; ROVAR17 (Hun), L*MBIK (Hun).
ROYAL MOSCOW BALLET. Jeden z nejrespektovanějších baletních souborů současnosti Royal
Moscow Ballet pořádá v Multifunkční aule Gong
dvě vystoupení. V pátek 7. prosince ve 20 hodin
uvede Labutí jezero – legendární balet na hudbu
Petra Iljiče Čajkovského. Děj pojednává o spanilé
princezně Odettě, kterou zaklel zlý čaroděj Rudovous do labutě. Druhým představením je vánoční
příběh Louskáček, opět z pera skladatele Čajkovského. Vše začíná Štědrým dnem, kdy děti netrpělivě očekávají dárky. Dívka Klárka objeví pod
stromečkem dárek od svého strýce, roztomilou
hračku louskáček na ořechy a dobrodružství začíná. Toto odpolední představení je vhodné pro
rodiny s dětmi a začíná v sobotu 8. prosince v 15
hodin. Vstupenky lze zakoupit v síti Ticketportal.
STARÁ ARÉNA. Drama Plavat v jezeře připravilo na začátek listopadu divadlo Stará Aréna. Vydejte se na životní leporelo autistického chlapce,
který se touží stát hudbou. Za zvuku francouzského kabaretu a výstřelů SS mužů v zeleném Wolfi
přichází na to, v čem tkví jeho jinakost. Nevnímá
kontexty doby, neumí se dívat lidem do očí, nerozumí jim, ale dokáže vnímat hudbu.
PODZIMNÍ OZVĚNY. Cestovatelsko-hudební
festival Ozvěny se uskuteční ve dnech od 15. do
19. listopadu a uvidíte více než 50 cestopisných
přednášek z celého světa. Jedná se o přehlídku
amatérských i profesionálních autorských přednášek s cestovatelskou, vodáckou a sportovní tematikou provázenou koncerty. Festival se koná
s podporou města Ostravy. Více informací naleznete na www.ozvenyostrava.cz.
MEAT DESIGN. Meat Design Ostrava je třídenní
prodejní přehlídka autorské tvorby českého, slovenského, polského a maďarského produktového
designu. Počtvrté se v Dolní oblasti Vítkovice od
23. do 25. listopadu konají dny plné designu, inspirace, výrobců a značek, inovací, talentu a set
kávání. Na jednom místě najdete novinky ze světa bydlení, bytových doplňků. Součástí je bohatý
doprovodný program, který nabízí přednášky,
workshopy, projekce, párty a setkání se samotnými tvůrci. 
(red)
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Korejské dny:
kuchyně i besedy
Letošní korejské dny přinášejí seminář pro podnikatele Korea Business Forum, který se koná 9. listopadu od 11 hodin v Impact Hubu
v Sokolské třídě 24 a přiblíží, jak
obchodovat s korejskými firmami. Workshop korejské kuchyně
s korejskou šéfkuchařkou připravil
Food Atelier v Dolní oblasti Vítkovice 12. listopadu od 16 hodin.
Ve stejný den v 17 hodin se koná
v Knihovně města Ostravy literární
beseda o dnešní Koreji a o překladu
bestselleru Vegetariánka.
V Dětském ráji v Sadové ulici se
uskuteční 14. listopadu od 14 hodin
Korejský dětský den plný zábavy
a sportování.
(rs)

Restaurátoři opravili
dvě cenné sochy
Další dvě sochy ze sochařských sympozií, které stojí v sadu Milady Horákové, opravili restaurátoři pod vedením sochaře Jana Šnébergra. Jednalo
se o plastiky Jogín od Karla Nepraše
a Sluneční brána od Barna von Sartoryho. Opravy soch inicioval spolek Za
krásnou Ostravu, práce byly financovány městem Ostrava. „Celkem bylo
s podporou města opraveno již šest
soch, které nebyly v minulosti udržované, byly špinavé, posprejované
a některé byly v minulosti opatřeny
nevyhovujícími nátěry,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Jedná se o významnou sbírku
plastik na území města Ostravy.  (rs)
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Potravinová sbírka byla úspěšná
Magistrát města Ostravy uspořádal
u příležitosti Mezinárodního dne za
vymýcení chudoby v týdnu od 15. do
19. října již sedmý ročník sbírky potravinové pomoci. V letošním roce
se sbírka rozšířila o úřady městských
obvodů Hrabová, Hošťálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Lhotka, Poruba, Jih, Svinov, Stará Bělá, Nová
Bělá a příspěvkové organizace Domov
Magnolie, Domov Čujkovova, Domov
Sluníčko, Domov Korýtko, Domov pro
seniory Kamenec a Městská nemocnice Ostrava.
Vybralo se celkem 1370 kg trvanlivých potravin jako je rýže, mouka, luštěniny, cukr, dětská výživa nebo konzervované potraviny. Výtěžek sbírky
byl předán Potravinové bance v Ostravě, která zajišťuje přerozdělování potravin neziskovým organizacím pracujícím s potřebnými občany. 
(mu)

Den otevřených
dveří v charitě
Charita sv. Alexandra ve svých prostorách v ulici Františka Formana 13 na
Dubině pořádá Den otevřených dveří.
Ve středu 21. listopadu od 9 do 16
hodin si návštěvníci mohou prohlédnout prostory charity, seznámit se
s pracovníky a službami Poradny sv.
Alexandra a s podporovaným zaměstnáváním Target. Tato služba je určena
lidem se zdravotním postižením, kteří
hledají práci.
Příchozí si na Dni otevřených dveří mohou zakoupit i drobné výrobky
z chráněných dílen. 
(rs)

V zimě dejte přednost MHD

Blíží se zima, období, kdy jsou rozptylové podmínky zhoršené častěji. V tuto
chvíli se pozornost v Ostravě upíná
především k velkým zdrojům znečištění. Nemělo by se ale zapomínat ani
na automobilovou dopravu, která je
také významným zdrojem emisí látek
znečišťujících ovzduší. Jedná se především o suspendované částice, oxidy
dusíku a polycyklické aromatické u
hlovodíky. Pro člověka, zejména pokud patří do tzv. citlivé skupiny obyvatel, znamenají tyto látky zdravotní
rizika spojená s respiračními nebo
kardiovaskulárními obtížemi. Neměli
bychom opomenout rovněž upozornění na skutečnost, že se často jedná
o látky s mutagenními a karcinogenními účinky.
Při vyhlášení smogové situace by
proto všichni, kteří žijí a podnikají
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v lokalitě, měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných
škodlivin do ovzduší. Předem tedy
děkujeme všem, kteří v tomto období
dají přednost městské hromadné dopravě a omezí jízdu osobním autem. Je
na místě připomenout, že na komunikace nepatří vozidla s demontovaným
nebo nefunkčním filtrem pevných částic, bez ohledu na vyhlášení smogové
situace. Nejsou způsobilá k provozu
na pozemních komunikacích a jejich
majiteli hrozí zákonný postih nejen
v České republice, ale i v zahraničí.
Na alternativní způsoby dopravy
upozorňuje projekt Ostravou, který je
financován Státním fondem životního
prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí. Více informací na stránkách
www.mzp.cz, www.sfzp.cz.  (mg, ph)

Markéta Urbanová, která zajišťovala odběr potravin na magistrátu, prezentuje
část sbírky. 
Foto: René Stejskal

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

ŘEDITELE DOMOVA
PRO SENIORY IRIS
příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 13, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 70631824
Požadavky na uchazeče:
● ukončené vysokoškolské vzdělání
● minimální praxe ve vedoucí funkci 3 roky
● odpovědnost, organizační a řídící předpoklady, znalosti z oblasti
managementu změny
● koncepční myšlení, výborné komunikační dovednosti, schopnost
motivovat zaměstnance
● vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat a pracovat na
rozvoji své osobnosti
● orientace v sociální oblasti a problematice transformace pobytových sociálních služeb
● znalost problematiky příspěvkové organizace
Výhodou je praxe uchazeče v zařízení sociálního charakteru a vzdělání
v oboru sociální práce.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
● strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefonem
a e-mailem
● ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
● výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
● osvědčení (nebo doklad o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle
§ 4 zákona č. 451/1991 Sb., netýká se uchazečů narozených po 1. 12.
1971
● písemně zpracovaný návrh koncepce práce v zařízení v rozsahu
max. 3–5 stran A4
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení, nejpozději
k datu 1. 4. 2019.
Způsob podání přihlášky:
Přihlášku je nutno zaslat nebo osobně doručit do 30. 11. 2018 (rozhoduje
datum podacího razítka) na adresu:
Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Na obálce uveďte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“
www.ostrava.cz
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Jedním z nutných opatření bylo odzbrojení silné posádky c. k. vojska, která byla připravena k zásahu

Vznik ČSR a role majora Václava Běhala
z archivu města

V pondělí 28. října 1918 se rovněž
na Ostravsko donesly zprávy o konci
habsburské monarchie a vzniku Československa. Večer se zástupci všech
českých politických stran sešli v hotelu
Slavia v Moravské Ostravě, kde se společně dohodli na vytvoření okresního
národního výboru pro politický okres
Moravská Ostrava. Jedno z nutných
opatření bylo odzbrojení silné posádky c. k. vojska pod velením generálů
Naumanna a Brandstädtera, která
byla připravena k zásahu a mohla události značně zdramatizovat.

Václav Běhal

Mužstvo setníka Běhala
Významnou roli v řešení této složité
situace sehrál setník Václav Běhal, pobočník generála Naumanna, který se
okamžitě přihlásil k nově vzniklému
samostatnému státu a společně s poručíkem Smitalem svolal schůzku stejně smýšlejících důstojníků. Po dohodě s moravskoostravským národním
výborem byl pověřen převzít na Ostravsku do 1. listopadu 1918 vojenské
pokladny, veškeré zbraně, vojenská
skladiště, telegrafní stanici, obsadit
velitelství uhelného revíru, zabezpečit
uhelné závody, vlaková nádraží, vojenský divizní a brigádní soud a veškeré vojenské ústavy i s inventáři. Ještě
před těmito nelehkými úkoly složil
major Běhal slib věrnosti do rukou

místopředsedy okresního národního
výboru Karla Fajfrlíka a následně sestavil mužstvo skládající se z několika
českých důstojníků a vojáků české, rusínské a polské národnosti.

Od sokolovny po velitelství
Nejdříve byla obsazena sokolovna,
ve které byl ubytován oddíl rakouské
pěchoty a dále pak muži pod velením
Václava Běhala postupovali všude tam,
kde bylo ubytováno rakouské vojsko.
Do páté hodiny ráno byla celá ostravská posádka bez odporu odzbrojena.
1. listopadu 1918 v ranních hodinách
se dostavili členové národního výboru
v čele s Karlem Fajfrlíkem a majorem
Běhalem do kanceláře generála Naumanna a předali mu rozkaz k jeho
odvolání vydaný Okresním národním
výborem v Moravské Ostravě a Zemským národním výborem pro Slezsko,
který podepsal jeho předseda JUDr.
Zikmund Witt. Vojenské velitelství
bylo umístěno v domě na Johannyho
třídě 4 (dnes ulice Sokolská) a jeho
působnost se vztahovala v rámci revíru na Moravskou Ostravu, Vítkovice,
Přívoz, Mariánské Hory, Svinov, Slezskou Ostravu, Hrušov, Michálkovice,
Petřvald, Orlovou, Suchou a Bohumín. Generál Naumann do poslední
chvíle věřil v obrat událostí, ale po telefonátu z Vídně potvrzujícím rozpad
rakouských branných sil, předal vojenskou moc do rukou majora Běhala
a následně odjel z Ostravy.

Vlastní vojenská posádka
V následujících dnech bylo nutné vybudovat vlastní vojenskou posádku
a podrobit si střediska německého
odboje v tzv. provincii Sudetenland,
kterými byla mj. města Studénka,
Suchdol, Fulnek, Bílovec, Krnov, Zlaté
Hory, Nový Jičín a Opava.
Na Ostravsku převrat skončil na
počátku prosince 1918 likvidací samozvané provincie Sudetenland, a to

Denní rozkaz místního velitelství v Moravské Ostravě ze dne 1. listopadu 1918
vydaný Václavem Běhalem.

Deník Duch času informoval 2. listopadu 1918 o převzetí vojenské moci na Ostravsku.

bez jediného výstřelu. O dalším vývoji
rozhodovala již jen čs. vláda a správní komise (správní komisař) s poměrným národnostním zastoupením,
jmenované na konci prosince 1918.

Václav Běhal se po roce 1919 vrátil ke
svému civilnímu povolání poštovního
úředníka a odešel do Brna a později
do Prahy. Zemřel v roce 1960 v Uherském Hradišti. 
Kateřina Janulíková

Zápis informující o schůzi národních výborů Moravské Ostravy a Slezské Ostravy, na které byl Václav Běhal jmenován vojenským velitelem. 
Zdroj: AMO
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Svatomartinské hody
Třetí ročník Svatomartinských
hodů na Masarykově náměstí se
uskuteční v neděli 11. listopadu od
14 hodin. Připraveny budou stánky
plné pečiva, koláčů, husích specialit a mladého vína. Lidové tradice
spojené s příchodem zimy jsou od
nepaměti připomínány prostřednictvím postavy svatého Martina
a k němu se pojícím legendám.
V průběhu svátečního odpoledne
zahraje frýdecko-místecká kapela
Šuba Duba Band, Moravanka Jana
Slabáka a těšit se můžete také na
ostravskou cimbálovku Friš.
Stěžejním ceremoniálem bude
příjezd svatého Martina na bílém
koni v 17 hodin. Vínu, jež odevzdá
do rukou faráře, bude požehnáno a
následným hromadným přípitkem
se zpečetí úspěšný vinařský rok.
Pro děti je naplánován výtvarný workshop, ve kterém si mohou
vyrobit svítící adventní hvězdu.
Po setmění se lampiónový průvod
svatomartinských světýlek vydá na
okruh kolem centra Ostravy.  (jp)
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Zoologická zahrada Ostrava pomáhá ohroženým druhům zvířat na celém světě

Dvě koruny ze vstupného na záchranu
Ostravská zoo se v roce 2016 zapojila
do mezinárodního systému podpory
záchranných projektů Koruna ze vstupu. Za tuto dobu jeho prostřednictvím
podpořila společně se všemi svými
návštěvníky 15 nejrůznějších projektů částkou více než jeden milion korun. „Od nynějška bude mít možnost
přispívat na ochranu přírody dvěma
korunami ze vstupu každého návštěvníka. Koncem září o tom rozhodlo ostravské zastupitelstvo,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
„Zvýšení příspěvku přinese nejen
možnost výrazně vyšší pomoci v místě realizace vybraných ochranářských
a záchranných projektů a zároveň
umožní i větší reklamu a propagaci
nejen ostravské zoo, ale i města Ostravy a celé České republiky v mezinárodním měřítku,“ řekl ředitel ostravské zoo Petr Čolas.
„Upevní se tím postavení a pozice
Ostravy mezi nejmodernějšími zoologickými zahradami světa, které se aktivně snaží nejen o přežití ohrožených

Podpořeným projektem je i obnova populací supů v Evropě. 

druhů zvířat v rámci mezinárodních
záchranných chovů v lidské péči, ale
pomáhají i zvířatům a lidem přímo
v jejich domovině. Velmi mě těší, že
jako zoo můžeme být u toho a že jako
obyvatelé jedné z nejbohatších částí
světa můžeme pomáhat i v místech,
kde takové štěstí lidé ani zvířata za-

Foto: Pavel Vlček

tím neměli,“ dodal Petr Čolas. Doposud zoo podpořila záchranu kriticky
ohrožených antilop Derbyho, langurů
indočínských, lemurů Sclaterových,
ochranu mořských želv na Borneu
nebo gibona stříbrného v Indonésii
nebo obnovu populací supů v Evropě
a další záchranné projekty. 
(rs)

Ostravu rozzáří vánoční stromy, jarmarky i kluziště
advent ve městě
První svíčku na adventním věnci letos
zapálíme 2. prosince. Advent znamená latinsky příchod. Je obdobím, které
vybízí k zastavení, setkávání se, rozjímání.

Vánoční trhy v centru
MORAVSKÁ OSTRAVA. Vánoční
trhy budou probíhat od 29. listopadu
do 23. prosince na Masarykově a Jiráskově náměstí, ulici Solné a nově
také v místě bývalé květinové síně a
na Smetanově náměstí. Návštěvníci
se mohou těšit na ruské kolo, betlém
s živými zvířátky. V průběhu konání
vánočního jarmarku se návštěvníkům
představí řada divadel, lidových a dalších hudebních souborů. Rozsvícení
vánočního stromu se uskuteční v neděli 2. prosince v 17 hodin, následovat
bude koncert Markéty Konvičkové.

Městské obvody
JIH. Vánoční strom bude před DK
Akord v Zábřehu rozsvícen v neděli
2. prosince v 17 hodin. Během vánočního jarmarku, který začíná ve 13.30,
vystoupí skupina Camarata nebo soubor Nahodile.
PORUBA. Vánoční strom se rosvítí
v průsečíku Hlavní třídy a Alšova náměstí 9. prosince v 17 hodin. Tím začne i Porubský vánoční jarmark. Ve
středu 12. prosince v 18 hodin se Porubané na Alšově náměstí zapojí do akce
Česko zpívá koledy.
SVINOV. Vánoční jarmark se bude

konat v sobotu 1. prosince od 10 hodin
před kostelem Krista Krále v městském obvodě Ostrava-Svinov. V 17
hodin bude rozsvícen tradiční vánoční
strom.
POLANKA. V areálu Dělnického
domu v Polance nad Odrou proběhne 1. prosince k rozsvícení vánočního
stromu.
NOVÁ BĚLÁ. V sále Domu s pečovatelskou službou Bělásek se ve dnech
22. a 23. listopadu vždy od 8 do 16
hodin uskuteční Vánoční výstavka
spojená s prodejem a výstavou vánočních výrobků, suvenýrů a perníčků.
Program zpestří vystoupení Novobělských babiček a dětí z mateřských a
základních škol. Rozsvícení vánočního
stromu se uskuteční 1. prosince od 17
hodin, program bude ukončen ohňostrojem.
VÍTKOVICE. Na náměstí Jiřího
z Poděbrad se 5. prosince v 16.30 rozsvítí vánoční stromeček. Návštěvníci
se mohou zároveň těšit na mikulášskou nadílku.
PROSKOVICE. V pátek 30. listopadu se od 13 do 18 hodin koná v restauraci U Psoty Vánoční jarmark.
STARÁ BĚLÁ. V Husově sboru se
2. prosince od 15 hodin koná Starobělské adventní zpívání. Ukázky vánočních dekorací budou ke zhlédnutí od
30. listopadu do 2. prosince od 9 do 18
hodin v Obecním domě Gregárek.
TŘEBOVICE. Na rozsvícení vánočního stromu v Ostravě-Třebovicích
v ulici V Mešníku u zdravotnické-

ho střediska jste zváni 30. listopadu
v 16.30. Program zpestří dětský soubor Heleny Salichové pásmem lidových tanců a koled, přijdou Mikuláš
s čertem. Adventní koncert učitelů
Základní umělecké školy H. Salichové
se uskuteční 16. prosince v 16 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Adventní koncerty
GOSPEL. Koncerty Ostrava zpívá gospel 2018 se budou konat 1. a 2. prosince v multifunkční aule Gong.
Předprodej vstupenek bude zahájen
počátkem listopadu prostřednictvím
sítě OIS.
DASHA & PAJKY PAJK. Na adventní koncert v rámci projektu Děti
dětem můžete zajít do evangelického
Kristova kostela 5. prosince od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit na
www.ticketstream.cz.
MIKULÁŠSKÝ KONCERT. Tradiční 26. ročník Mikulášského koncertu kapely Hradišťan s uměleckým
vedoucím Jiřím Pavlicou se koná 30.
listopadu od 19 hodin v evangelickém
Kristově kostele.
DAGMAR PECKOVÁ. Vánoční písně a koledy zazní od mezzosopranistky Dagmar Peckové za doprovodu komorního souboru – Musica Bohemica
7. prosince v 19 hodin v Domě kultury
města Ostravy.

Netradiční chuť Vánoc
COOLTOUR. První prosincová neděle od 11 do 18 hodin v Cooltouru
bude patřit vánočně naladěným origi-

nálním výrobkům. Přijďte a ochutnejte netradiční jídla a výrobky, s kterými
se nesetkáváte každý den, nebo také
klasická jídla v netradičním složení.
Prostě se nechte překvapit tím, jak je
každá kuchyně jedinečná.

Mikulášská nadílka
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Na Mikuláše 6. prosince se můžete těšit na Cirkus trochu jinak, vystoupení
Jaroslava Uhlíře a od 18 hodin bude
ohňostroj.

Vánoce na bruslích
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. Společnost Sareza postaví už podeváté ledovou plochu, kterou v minulém roce
vyzkoušely tisíce bruslařů. Kluziště se
slavnostně otevře v sobotu 24. listopadu. Veřejnost může bruslit zdarma
od 10 do 20 hodin. V provozu bude do
konce roku.

Vánoční esoterické trhy
ČERNÁ LOUKA. Vánoční trhy, které se budou konat od 30. listopadu do
1. prosince, jsou zaměřeny především
na esoteriku, alternativní medicínu
a zdravý životní styl.

Mikuláš na věži
VĚŽ NOVÉ RADNICE. Kdo se
vydá na vyhlídkovou věž Nové radnice 5. prosince, potká se s Mikulášem,
andělem a čertem. Mikulášská akce se
koná od 14 do 19 hodin. Vstupné na
věž je 60 korun, zlevněné 40 korun.
Hodné děti se mohou těšit na drobné
dárečky. 
(hob)
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Mladí judisté získali dva tituly

Baníkovci se svými trenéry. Zleva Miroslav Hvozdovič (trenér), Pavla Vavřínová,
Silvie Rapčanová, Jakub Huvar, Jiří Lindovský, Michaela Boháčová (trenérka) a
Tomáš Vontor. 
Foto: 1. Judo club Baník Ostrava

V hale Sareza v Přívoze uspořádal
o víkendu 20. a 21. října 1. Judo club
Baník Ostrava přebor České republiky mladšího a staršího žactva v judu.
Během dvou dnů se na pěti žíněnkách

utkalo 609 závodníků z více než 100
klubů. Klub Baníku Ostrava měl na
domácí půdě početné zastoupení a už
jen samotná kvalifikace na tento přebor je úspěchem a vizitkou kvalitní

práce trenérů. Nastoupilo devět mladších a 11 starších žákyň a žáků z domácího klubu.
Těžkými zápasy se probojoval ke
zlaté medaili mladší žák Jakub Huvar
(do 46 kg). S velkým přehledem se
probojoval ke zlaté medaili také starší
žák Dominik Motyka (do 73 kg), který
finále dokázal ukončit před časovým
limitem na ippon.
Jeden z nejkrásnějších zápasů mezi
staršími žáky předvedl ve finálovém
utkání Jiří Lindovský (do 55 kg), který
si z prodloužení nakonec odnesl stříbrnou medaili. Stříbro vybojoval také
Tomáš Vontor (do 38 kg). O zisk dvou
třetích se postaraly mladší žákyně Silvie Rapčanová a Pavla Vavřínová. Obě
po jedné prohře v prvních zápasech
už nenechaly nic náhodě a šly si pro
medaile bez další prohry. Další bronz
přidala starší žákyně Leona Ščerbová
z oddílu TJ Ostrava. 
(dd)

Petr Mrázek zařídil mladým hokejistům výstroj
Brankář Caroliny Hurricanes Petr
Mrázek zajistil a poslal v rámci spolupráce s NHL hráčskou asociací do
svého mateřského klubu HC Vítkovice
Ridera 25 nových výstrojí pro nejmenší hokejisty. Výstroje ostravskému
klubu slavnostně předal Petrův otec
Karel Mrázek 21. října před extraligovým zápasem s Libercem. Symbolicky
se tak stalo na místě, kde Petr Mrázek
dělal své první hokejové krůčky a odkud později odešel do zámoří.
„Když se naskytla šance získat výstroj pro malé hokejisty, neváhal jsem
ani minutu a pustil se do toho. Není to

Běžci na hradě
Na Slezskoostravském hradě a jeho
okolí se 17. října konal 28. ročník
Finále škol v orientačním běhu
s účastí osmi základních a středních škol z Ostravy a jedné z Frýdku-Místku. Na tratě vyběhlo 212 závodníků. Vítězství v kategorii 4. a 5.
tříd si odnesli Veronika Pazdyková
(ZŠ Mitušova) a Matěj Ozravický
(ZŠ Stará Bělá), 6. a 7. tříd Adéla Piňosová (Gym. F. Hajdy) a Richard
Stocker (ZŠ Stará Bělá), 8. a 9. tříd
Hana Klečková (ZŠ Srbská) a Daniel Peterek (ZŠ Stará Bělá) a středních škol Jana Štrosová a Jakub
Neděla (oba Gym. F. Hajdy). V závodě studentů 3. ročníku katedry
Studií lidského pohybu Ostravské
univerzity zvítězili Eliška Kociánová a Daniel Kovář.
Další závod v orientačním běhu
pro veřejnost se bude konat 2. prosince v rámci Slezské ligy v okolí
Městské nemocnice Ostrava.  (rs)

tak dávno, co jsem i já byl malý hokejový fanatik, který doma nemluvil o ničem jiném než o hokeji. Mám velkou
radost, že se záležitost s výstrojí povedlo dotáhnout a můžu tak něco vrátit hokeji a klubu, ve kterém jsem vyrostl,” vzkázal z Caroliny Petr Mrázek.
„Za to, co se Petrovi již povedlo v hokeji dokázat, jsem samozřejmě moc
rád. Ale minimálně stejně mě těší, že
nemyslí jen na sebe. Ví, kde začal a že
začátky nebyly jednoduché ani pro rodiče. Takto dostanou šanci plnit si své
hokejové sny další děti,“ řekl brankářům otec Karel Mrázek.

„Výstroje budou k dispozici našim
malým hokejistům, jejichž rodinné
poměry nedovolují pořídit kompletní
novou výstroj. I díky tomu můžeme
bořit mýtus o tom, že hokej je sportem
dostupným pouze pro bohaté. U nás
ve Vítkovicích mají díky podpoře statutárního města Ostravy, kraje a nyní
i díky pomoci Petra Mrázka a NHLPA
šanci všichni,“ zdůraznil prezident
Klubu Petr Handl.
Město Ostrava dlouhodobě a výrazně podporuje mládežnický hokej
a i díky tomu je vítkovický klub líhní
talentů. 
(rs)

Olympionici se opět setkali
Setkání účastníků olympiád z našeho
regionu se stalo malou tradicí. „Letos
se potkáváme již potřinácté. Zázemí
jsme našli v hotelu Vista,“ řekl šermíř,
účastník olympiády v Barceloně Aleš
Depta, který olympioniky na setkání
uvítal.

Olympijští vítězové z Tokia 1964 Hans
Zdražila (vpravo) a Jiří Daler (vlevo)
hovoří s předsedou Ostravské tělovýchovné unie Rostislavem Neuvirtem.

Foto: René Stejskal  

Na letošní setkání, které se uskutečnilo 26. října, přijeli z Prahy dvojnásobní olympijští medailisté bratři
Svojanovští a z Brna zlatý medailista
z Tokia, cyklista Jiří Daler. Ten se po
vstupu do sálu rozhlédl a hned zamířil za vzpěračem Hansem Zdražilou, který rovněž v Tokiu v roce 1964
získal zlatou medaili. „Nezávodil jsi
v Tokiu?“ smál se Daler. U jednoho
stolu se sešli také zlatí fotbalisté z OH
v Moskvě Libor Radimec, Zdeněk Rygel, Jaroslav Netolička a Petr Němec.
Posledně jmenovaný bydlí v Teplicích.
„Trénuji ale v Polsku, takže jsem se
tady zastavil cestou domů,“ vysvětlil
Petr Němec. Společnost u „fotbalového“ stolu doplnil stříbrný z Tokia
František Valošek a Jiří Večerek, který
si zahrál na olympiádě v Mexiku. Do
jejich družné debaty se zapojila i gymnastka Adolfína Tačová, která se může
pochlubit dvěma stříbrnými olympijskými medailemi. 
(rs)

Timo Boll si opět
zahraje v Ostravě
Světová jednička stolního tenisu
Timo Boll se představí ve středu
14. prosince v herně TTC Ostrava
na Černé louce v zápase Ligy mistrů. Soupeř ostravského klubu je
nejlepším týmem Evropy. Pětkrát
vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Pohár
mistrů evropských zemí, který byl
předchůdcem Ligy mistrů.
Timo Boll je letošním mistrem
Evropy, byl druhý na Světovém
poháru a v říjnu postoupil na první
místo světového žebříčku. Zajímavostí je, že v roce 2010 získal v Ostravě titul mistra Evropy. S Düsseldorfem přijede do Ostravy i letošní
evropský bronzový medailista
v jednotlivcích a stříbrný ze čtyřhry
Švéd Kristian Karlsson.
Za domácí nastoupí Tomáš Tregler, Ondřej Bajger a chilská posila
Felipe Olivares. Zápas bude skutečným svátkem pro všechny příznivce
stolního tenisu. 
(rs)

Ostravské plavkyně
zabodovaly v Brně
Závodníci z Klubu plaveckých sportů
se o víkendu 20. – 21. října zúčastnili
jubilejní 50. Velké ceny Brna v plavání. Protože se jednalo o poslední kva-

Marika Hudcová (vpravo) byla druhá
za Katinkou Hosszúovou (uprostřed).

Foto: KPS Ostrava

lifikační závod na Mistrovství světa
v krátkém bazénu v Číně, přijela téměř
kompletní špička českého plavání. Pořadatelům se podařilo zajistit účast
trojnásobné olympijské vítězky a sedminásobné mistryně světa Katinky
Hosszúové z Maďarska a dalších špičkových plavců z Maďarska, Slovenska
a Rakouska.
V mimořádně silné konkurenci se
neztratily ostravské plavkyně. Marika
Hudcová zabojovala a získala stříbro
na 100 metrů znak právě za Maďarkou
Hosszúovou a jako třetí dohmátla na
dvojnásobné trati. K tomu ještě přidala šesté místo v polohovém závodě
na 200 metrů. Dominika Geržová byla
dvakrát pátá na 50 a 100 metrů motýlek, sedmá na 50 metrů volný způsob
a další ostravská plavkyně Veronika
Petřeková obsadila sedmé místo na
200 metrů prsa. 
(rs)
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Víkendových oslav na Masarykově náměstí a Slezskoostravském hradě se zúčastnily tisíce lidí

Ostrava slavila 100 let republiky
Oslavy zahájil průvod, v němž se objevily uniformy rakousko-uherské armády, legionářů z Ruska, prvorepublikových četníků i strážníků. Na Prokešově
náměstí zdravil přítomné
primátor Tomáš Macura,
představitel prvního ostravského primátora Jana Prokeše i pravnuk Jana
Prokeše. Program pokračoval dobovou
performancí o oznámení vzniku republiky v Ostravě na Masarykově náměstí. První republikou žil také Slezskoostravský hrad a jeho podhradí.
Návštěvníky lákala prvorepubliková
pošta, škola, banka i kavárna. K ochutnání byly prvorepublikové speciality
z tradiční české, polské i židovské kuchyně. Zajímavou expozici připravila
i Městská nemocnice Ostrava.  (red)

Primátor Tomáš Macura (vpravo)
s představitelem Jana Prokeše.

Ohňostroj na Slezskoostravském hradě završil oslavy vzniku republiky.

Účastníci oslav zaplnili Masarykovo náměstí. 

Fota: Lukáš Kaboň, Jan Král, Jiří Zerzoň
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