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Vzdali hold dvěma zastřeleným letcům RAF

Farská zahrada se promění 
v příjemný sad

Vzpomínkový akt k 74. výročí osvobození 
Ostravy a ukončení 2. světové války

Podrobnosti 
na straně 9

30. 4. 2019 od 10 hodin 
Památník Rudé armády, 
Komenského sady

Spalovna se zatím stavět nebude
Druhá linka spalovny nebezpečných 
odpadů v Mariánských Horách se za-
tím stavět nebude. Proti spalovně se 
postavilo vedení Ostravy, městských 
obvodů i obyvatelé, kteří se účastnili 
veřejného projednávání. Ministerstvo 
životního prostředí poté vrátilo firmě 
dokumentaci k přepracování. 

„Máme za to, že kapacita současné 
spalovny nebezpečných odpadů je do-
stačující, navíc v žádném jiném městě 
v ČR není spalovna pro likvidaci tak 
velkého množství nebezpečných odpa-
dů. Existují spalovny pro tři tisíce tun, 
šest tisíc, maximálně jedenáct, přitom 
my v Ostravě už nyní máme zařízení 
pro 25 tisíc tun. A má se rozšířit o dal-
ších 20 tisíc. Pořád jsme oblastí, kte-
rá se potýká se zhoršeným ovzduším, 
proto nechceme další emisní zdroj. 
Město se snaží všemi silami znečiště-
ní ovzduší snížit. Ekologizujeme ve-
řejnou dopravu, přispíváme miliony 

na výměnu domácích kotlů, na čištění 
cest, revitalizujeme parky, vysazujeme 
zeleň. Takže na jedné straně ovzduší 
zlepšíme těmito a dalšími opatřeními 
za nemalé veřejné prostředky a na dru-
hé straně jej zhorší privátní projekt,“ 
odmítla rozšíření spalovny za Ostra-
vu náměstkyně primátora pro životní 
prostředí Kateřina Šebestová. 

Důvodem k odložení rozhodnutí 
ministerstva jsou závažné nedostatky 
v dokumentaci. Připomínky se týkají 
dodržování emisních limitů, intenzity 
dopravy, vlivu na zdraví obyvatel a spe-
cifikace a objem spalovaných odpadů, 
zejména zdravotnického materiálu. Na 
to vše poukazovali politici i občané na 
veřejném projednávání. Společnost 
SUEZ, která chce nechat linku postavit, 
má na doplnění tři roky. Pokud ji nedo-
plní, proces posuzování vlivů na životní 
prostředí skončí. Bez této dokumenta-
ce by stavba neměla být povolena.  (rs)

strana 3

výročí
Před 75 lety, 29. dubna 1944, zastřeli-
li v Hrabůvce příslušníci gestapa dva 
letce  RAF. Ti po sestřelení ve vzduš-
ném souboji skončili jako zajatci v tá-
boře Sagan a účastnili se tzv. velkého 
útěku. Po zadržení u Zlína byli převá-
ženi zpět a během zastávky zemřeli po 
střele do týla. 

Poblíž místa tragédie díky iniciati-
vě Zdeňka Škarvady a Jana Pavlíčka 
vznikl pomník. Letošního setkání se 
zúčastnili syn zastřeleného Thomase 
Kirby-Greena a synovec Godena A. 
Kiddera, představitelé města, kraje, 
armády a vojenských veteránských or-
ganizací. „Velice mne těší, že vznikla 
tradice, kdy si v takovém počtu může-
me připomenout tyto historické udá-
losti,“ řekl primátor Tomáš Macura. 

V programu děti ze ZŠ U haldy zapě-
ly anglické písně a na závěr vypustily 
balónky se jmény letců.  (rs)

Žákyně Základní školy U haldy v Hrabůvce se zdraví se synovcem zastřeleného letce Godena A. Kiddera, vedle něj stojí syn 
Thomase Kirbyho-Greena. Foto: Jiří Zerzoň

Impuls pro architekturu města
Městský ateliér prostorového pláno-
vání a architektury (MAPPA), jehož 
vznik k 1. červenci letošního roku 
schválili zastupitelé, bude rozvíjet 
kvalitní architekturu a urbanismus 
v Ostravě. Podobné instituce fungu-
jí v Praze a Brně. Ateliér naváže na 
stávající činnosti některých odborů 
magistrátu města, především Útvaru 
hlavního architekta a strategického 
rozvoje. Bude kultivovat veřejný pro-

stor a zeleň, organizovat architekto-
nické a urbanistické soutěže, posilovat 
partnerství a spolupráci s vysokými 
školami, odborníky a veřejností.

„Zřízení této městské instituce bylo 
předmětem odborných diskuzí již řadu 
let, mimo jiné i při tvorbě strategické-
ho plánu FajnOVA. Její absence byla 
označována jako výrazný nedostatek 
z hlediska koncepce rozvoje města,“ 
zmínil primátor Tomáš Macura. 

„Zde je pro nás zásadní odborný 
tým, nezávislost, avšak partnerství 
a spolupráce s městem i obvody, ak-
tivní komunikace a participace s ve-
řejností, pokrokový přístup a tah na 
branku,“ dodala náměstkyně primáto-
ra Zuzana Bajgarová. 

Město vyhlásilo výběrové řízení na 
ředitele/ředitelku Městského ateliéru 
prostorového plánování a architektu-
ry s tím, že termín pro podání přihlá-
šek je do poloviny června.  (ph, rs) 

Jedním z úkolů nového ateliéru bude 
dostavba proluk ve městě. Vizualizace 
představuje návrh domu na rohu ulic 
Biskupské a 28. října.  
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Dejte svůj hlas 
Stavbě roku
O titul ostravská Stavba roku le-
tos usiluje 11 budov a čtyři veřejná 
prostranství, která prošla výraznou 
úpravou. O vítězi rozhodne odbor-
ná porota. 

Veřejnost má letos opět mož-
nost vybrat si v elektronické anketě 
svého favorita. Anketu najdete na 
webu: stavbaroku.ostrava.cz, 
kde jsou fotografie přihlášených 
staveb a úprav veřejných prostran-
ství s popisem. Hlasovat můžete do 
16. dubna do 9 hodin a z jedné IP 
adresy bude započítán vždy jen je-
den hlas.  (ph)
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Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke 
svému 5. jednání ve volebním ob-
dobí 2018–2022 sejde 10. dubna od 
9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva 
v Nové radnici je veřejné a občané ho 
mohou sledovat z galerie. Dokumenty 
k zasedání lze najít na webu www.os-
trava.cz v sekci Úřad – Město a jeho 
orgány – Zastupitelstvo města.  (hob)

Městská policie posílila o 18 strážníků
bezpečnost v ulicích

Řady Městské policie Ostrava posílí 18 
nových strážníků, kteří 7. března slo-
žili slib do rukou primátora Tomáše 

Macury. Noví strážníci absolvovali tří-
měsíční výcvikový kurz, který zakonči-
li zkouškou. 

„Blahopřeji vám ke složení slibu 
a děkuji, že jste si vybrali tuto práci. 

Považuji Městskou policii Ostrava za 
jednu z nejlepších obecních policií 
v naší republice a věřím, že ponesete 
tuto vlajku dál. Práce strážníka není 
jednoduchá, stáváte se ambasadory 
bezpečí v Ostravě. Budou se na vás ob-
racet občané a z vaší strany bude po-
třeba značné empatie,“ řekl primátor 
Tomáš Macura. 

„Odmalička jsem chtěla pracovat 
s lidmi a zároveň jsme se chtěla věno-
vat hipologii. Nyní nastupuji do nor-
mální služby, ale věřím, že se k práci 
s koňmi časem dostanu. Byla by to 
práce mých snů,“ uvedla Simona Zaj-
ková, která je absolventkou Pedago-
gické fakulty Ostravské univerzity.

Martin Hoffmann absolvoval ma-
turitní obor sportovní a rekondiční 
masér. „Tato práce mě nenaplňovala. 
Mám rád kontakt s lidmi, chci jim po-
máhat, a to je přesně práce strážníka,“ 
prozradil Martin Hoffmann, proč se 
dal k městské policii.  (rs)Primátor Tomáš Macura blahopřeje nové strážnici.  Foto: Lukáš Kaboň

Primátora na veletrhu MIPIM těšil zájem investorů 
o dosud volné plochy především v centru Ostravy  
Na mezinárodním veletrhu nemovi-
tostí a investičních příležitostí ve fran-
couzském Cannes Ostrava nabídla 
Ostrava investorům volné plochy pro 
rezidenční bydlení, kanceláře, výstav-
bu hotelu nebo pozemky v průmyslo-
vé zóně Mošnov. „Vedli jsme jednání 
s možnými investory a developery pro 
rezidenční projekty v centru města – 
Nové Lauby, novostavbu bytového 
domu na křížení Kostelní a Biskupské 

ulice a bytový dům v Janáčkově ulici. 
Zájem ze strany investorů mě příjem-
ně překvapil. Upřesňovali jsme jim 
detaily a nabídli i osobní prohlídky 
v terénu,“ uvedl primátor Tomáš Ma-
cura.

Investoři se zajímali i o volné plo-
chy v centru města. „Ve své veletržní 
prezentaci jsme představili proluky 
u Smetanova náměstí a v atraktivní 
čtvrti Karolina. Na jedné z nich by-

chom rádi viděli hotel s minimálně 
třemi hvězdami nebo kombinaci ho-
telu a občanské vybavenosti,“ doplnil 
primátor Macura. 

Na veletrhu MIPIM se Ostrava 
představila s Prahou, Brnem a Morav-
skoslezským krajem ve společné expo-
zici Czech Cities and Region. Ta je pro 
všechny účastníky levnější, než kdyby 
vystavovali ve vlastní expozici, a je pro 
investory přehlednější.  (rs)

Obyvatele největšího obvodu již 
chrání hlásiče zakoupené městem
Obvod Ostrava-Jih nechal nainstalo-
vat do pěti tisíc obecních bytů požární 
hlásiče, které uhradilo město Ostrava. 
Obvod zaplatil jen instalaci, pro ná-
jemníky je zařízení včetně instalace 
zdarma. Další hlásiče zaplacené měs-
tem instaluje obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz. Byty, které mají plynové 
ohřívače vody nebo plynové kotle, do-
staly také detektory úniku oxidu uhel-
natého. 

„Celkem bude v Ostravě do obec-
ních bytů nainstalováno 12 760 hlá-
sičů požáru a detektorů oxidu uhel-
natého za téměř pět milionů korun,“ 
uvedl primátor Tomáš Macura. Tak 
rozsáhlá montáž hlásičů a detektorů 
nemá svým rozsahem v České repub-
lice obdobu. 

„První výsledky se již dostavily. 

Hasiči na základě hlášení z detektorů 
a hlásičů vyjeli už minimálně k 30 pří-
padům a před otravou zachránili čtyři 
rodiny. Nákup detektorů byl financo-
ván z Fondu pro upevnění veřejného 
pořádku, bezpečnosti a ochrany osob 
a majetku, jehož zdrojem jsou také 
pokuty udělené Městskou policií Os-
trava. Posloužily tak dobrému účelu,“ 
potvrdil primátor Macura.  (rs)

Ostravský web 
zdravaova.cz 
sklízí úspěchy 
V elektronickém světě si v našem re-
gionu nejlépe vedou Ostrava, Otice 
a Bruntál. Ostrava získala první mís-
to v krajském kole soutěže Zlatý erb 
za oficiální městský web k životnímu 
prostředí www.zdravaova.cz v katego-
rii Smart City a nejlepší elektronická 
služba. 

Následně 1. dubna proběhlo vyhod-
nocení webů v rámci České republi-
ky. Ostravský web věnovaný životní-
mu prostředí opět usiloval o nejvyšší 
umístění a nakonec skončil na skvě-
lém druhém místě za webovými strán-
kami Brna. 

Záštitu soutěži poskytly Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR, Minister-
stvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení míst-
ních samospráv ČR.  (ph)

Nová jména pro ulice
Zastupitelé na svém posledním za-
sedání rozhodli o pojmenování dvou 
nových ulic. Ulice v Plesné v lokalitě 
bývalé mototechny se bude jmenovat 
Nové Dvory. V Hošťálkovicích ponese 
nová ulice název Nad Dubíčkem.  (rs)

Rozsudek odblokoval 
rozvoj náměstí Beneše
Letitý soudní spor Ostravy se společ-
ností Amádeus Real definitivně skon-
čil. Nejvyšší soud zamítl dovolání de-
velopera na náhradu škody více než 
1,5 miliardy korun za údajně zmařený 
projekt na dostavbu nám. E. Beneše. 
Verdikt odblokoval možnosti rozvoje 
lokality.

 „Z rozhodnutí Nejvyššího soudu 
máme radost. Jedná se o jedno z nej-
cennějších území v centru města. Mu-
síme stanovit, kam dané území smě-
řovat a věřím, že tuto věc rozhodneme 
ještě letos,“ řekl náměstek primátora 
Radim Babinec. Na pozemky navazu-
je komplex budov Ostravica-Textilia, 
který však město nevlastní. „Budovy 
jsou v soukromých rukou a pan pri-
mátor intenzivně jedná s majitelem 
těchto budov o jejich dalším využití,“ 
dodal náměstek Radim Babinec.  (ph)



OSTRAVSKÁ RADNICE  DUBEN 2019 3

Poslední možnost na výměnu starého kotle za nový
Letošní třetí výzva kotlíkových dotací 
je definitivně poslední možností na vý-
měnu starého kotle za nový s příspěv-
kem státu, kraje a města. 

„S příspěvkem města Ostravy může-
te získat dotaci až do výše 145 tisíc ko-
run, což by mělo pokrýt veškeré nákla-
dy na výměnu kotle. Je to jedinečná 
příležitost, jak kotel vyměnit prakticky 
zdarma,“ řekla náměstkyně primátora 
pro životní prostředí Kateřina Šebes-
tová a zdůraznila, že další kotlíkové 
dotace v budoucnu už nebudou. 

„Domácnosti si mohou namísto 
starých ručně plněných kotlů na tuhá 
paliva v rámci kotlíkové dotace pořídit 
kotel na biomasu, plynový kondenzač-

ní kotel nebo tepelné čerpadlo. Dotaci 
zároveň využijí na úpravu spalinové 
cesty a s tím spojené stavební práce, 
případné pořízení akumulační nádo-
by, projektovou dokumentaci, zhoto-
vení plynové přípojky, zkoušky a testy 
zařízení,“ upřesnila náměstkyně Še-
bestová. 

Z a m ě s t n a n c i 
Krajského úřadu 
MSK a Magistrá-
tu města Ostravy 
podají zájemcům 
komplexní infor-
mace o kotlíko-
vých dotacích na 
dvou seminářích, 

které se konají na ostravském magis-
trátu 8. a 15. dubna vždy v 15.30 hodin 
v sále zastupitelstva. 

Zájemci o kotlíkovou dotaci získají 
informace v kontaktním informačním 
místě. Bližší údaje o jeho umístění 
a otevírací době zveřejníme na  www.
ostrava.cz a www.zdravaova.cz.  (gb)

Do všech oblastí směřuje více financí než v minulosti
Pro rok 2019 je v rozpočtu města vy-
členěna pro sociální oblast a zdravot-
nictví částka ve výši 1,264 miliardy 
korun. Tvoří ji náklady na provoz 
městské nemocnice, domovů pro se-
niory, domovů se zvláštním režimem, 
pobytových, ambulantních a terénních 
služeb pro lidi s postižením v sociální 
oblasti a Dětského centra Domeček. 

„Za posledních pět let se jedná 
o nejvyšší částku věnovanou z ostrav-
ského rozpočtu na podporu sociální 
a zdravotnické oblasti,“ řekl resortní 
náměstek Zbyněk Pražák. V této část-
ce jsou zastoupeny každoroční dotace. 
Jedná se o sedm dotačních titulů za-
měřených na podporu projektů v ob-
lastech sociální péče, podpory osob 
s handicapem, zdravotnictví, preven-

ce kriminality, protidrogové prevence, 
rodinné politiky a investiční program 
na podporu investic a obnovu materi-
álně technické základny neziskových 
organizací v sociální oblasti. 

Město kromě financí vyčleněných 
pro oblast školství vyhlásilo také tři 
dotační tituly týkající se vzdělávání – 
první podporuje výukové, mezinárod-
ní a zájmové aktivity všech vzděláva-
cích stupňů škol a také akce v oblasti 
školství. Druhý se zabývá podporou 
výuky cizích jazyků a bilingvní výu-
ky a třetím je program na podporu 
vzdělávání v oblasti technických a pří-
rodních věd a talent managementu. 
„V rozpočtu je na ně vyčleněno 55 
milionů korun. Částka je v porovnání 
s rokem 2015 vyšší o více než třetinu,“ 

připomenula náměstkyně pro školství 
a sport Andrea Hoffmannová.  

Na podporu sportu je v rozpočtu 
vyčleněno téměř 570 milionů korun. 
Částka zahrnuje investiční a neinves-
tiční dotace městským společnostem, 
finanční prostředky určené na dotač-
ní programy a individuální dotace 
na konání sportovních akcí, podporu 
profesionálních klubů, výchovu ta-
lentů i podporu menších sportovních 
odvětví a rekreačních sportovců. V po-
rovnání s rokem 2018 je o 96 milionů 
vyšší. 

Kulturu město letos podpoří 900 
miliony korun. Částka zahrnuje pro-
voz příspěvkových organizací a spo-
lečností města v oblasti kultury, inves-
tice a dotace.  (rs)

Zanedbaná Farská zahrada se promění v malebný parčík s okrasným sadem 

V srdci města vznikne relaxační místo
V centru města vznikne oáza klidu. 
Farskou zahradu, kterou kdysi vedly 
městské hradby, čeká ve druhé polovi-
ně roku revitalizace. V Ostravě vznik-
ne ojedinělé místo po vzoru malých 
anglických nebo francouzských par-
číků uvnitř měst s nízkým oplocením 
a brankami. 

Nový park bude pomyslně rozdělen 
na dvě části, ta horní, prosvětlenější 
a travnatá, bude sloužit pro relaxaci, 
piknik  nebo hry. Spodní část nabíd-
ne více stinných ploch, např. pod ko-
runami stromů okrasných ovocných 
jabloní, které kvetou na jaře a později 
mají malá třícentimetrová jablíčka. Ta 
vydrží přes zimu a kromě estetické-
ho efektu poskytují potravu ptactvu. 
Spojujícím prvkem obou úrovní bude 
terasa umístěná pod platanem, která 
ochrání jeho kořenový systém a zá-
roveň nabídne další možnosti využití 
zahrady, například pro konání malých 
společenských akcí.

„I letos pokračujeme s estetizací 
veřejného prostoru. Léta zanedbaný 

park za biskupstvím si úpravu více než 
zaslouží. Celé širší okolí kostela sv. 
Václava patří mezi nejstarší a historic-
ky nejcennější místa v Ostravě. Hlavní 
myšlenkou pro revitalizaci  je reminis-
cence ovocného sadu, který jsme obje-
vili na dobových fotografiích z 19. sto-
letí. Snažíme se připomenout hradební 

zeď. Zbytky původního opevnění jsou 
v zahradě stále patrné, nicméně je ško-
da, že jsme je nemohli  návštěvníkům 
přiblížit, protože jsou přístupné jen ze 
soukromého pozemku a majitel má na 
něm jiné záměry,“ řekla náměstkyně 
primátora pro životní prostředí Kate-
řina Šebestová.  (ph, av)

Vizualizace nové podoby Farské zahrady.  

Městský portál zahrnuje 
informace o dotacích 
Ostrava spustila webový portál, který  
obsahuje přehled přidělených i nepři-
dělených dotací a grantů včetně trans-
ferů městským obvodům poskytova-
ných od roku 2010 z rozpočtu města 
Ostravy. Portál má adresu: http://
dotace.ostrava.cz. Spuštění portálu 
je dalším krokem ke zvýšení transpa-
rentnosti veřejné správy a zjednodu-
šení přístupu občanů k informacím 
o nakládání s veřejnými prostředky. 
Přehledné zveřejnění dotací navazu-
je na projekty z roku 2015 – klikací 
rozpočet města a obvodů, zveřejňo-
vání smluv, tzv. otevřených dat či za-
vedení jmenovitého hlasování rady 
města,“ shrnula  náměstkyně primá-
tora za oblast IT Kateřina Šebestová.

Na jednom místě jsou informace 
o výši příspěvků na jednotlivé pro-
jekty z oblasti kultury, sportu, volno-
časových aktivit, vzdělávání, sociální 
oblasti, zdravotnictví a dalších. Por-
tál umožňuje filtrovat podle oblastí 
podpory, názvu žadatele, roku, názvu 
projektu nebo dle jednotlivých výzev, 
od roku 2010.  (av)

pozvánka do zoo
Velikonoce v zoo. O Velikonočním 
pondělí 22. dubna bude Zoo Ostrava 
otevřena už od 8 hodin. Zájemci se 
mohou těšit na pomlázku a komento-
vaná krmení.
Den pro zoologické zahrady. Jak 
fungují moderní zoologické zahrady? 
Jak pomáhají tyto instituce při záchra-
ně ohrožených druhů? A co je kukang? 
Akce Den pro zoologické zahrady ko-
naná 1. května přinese odpovědi nejen 
na tyto otázky, ale lidé se dozvědí další 
zajímavosti o chodu zoo.
Skautská neděle v zoo. Na něko-
lika stanovištích, která pro malé ná-
vštěvníky připravili ostravští skauti, se 
mohou děti v neděli 5. května těšit na 
drobné soutěže, rukodělné workshopy 
a minijarmark skautských výrobků. 
Den pro pěvce. Lidé s ptačím pří-
jmením budou mít v sobotu 11. května 
vstup zdarma.  (šn)

Výstava studentských 
prací v Nové radnici
Do konce dubna bude ve foyer Nové 
radnice k vidění výstava, která se 
zaměřuje na práce studentů ka-
tedry architektury VŠB-TUO v Os-
travě. Část prací jsou urbanistické 
studie, jedná se především o území 
DOV a konverze území hlavního 
nádraží. Další návrhy jsou pak už 
konkrétní studie architektonických 
objektů – návrh knihovny, přístav-
ba Domu umění, konverze objektu 
Bauhausu a další.  (hob)
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Dopravní tepnu 
omladí opravy
V posledním březnovém týdnu za-
čala rozsáhlá rekonstrukce vozov-
ky a mostu v Opavské ulici, která 
propojuje centrum města s Poru-
bou. Modernizace je investicí MS 
kraje. Její opravu již nebylo možné 
vzhledem ke špatnému technické-
mu stavu odkládat. Rekonstruovat 
se bude více než dvoukilometrový 
úsek silnice od křižovatky s ulicí 17. 
listopadu po křižovatku s Třebo-
vickou ulicí a most přes železniční 
trať. Vozovka dostane nový asfal-
tobetonový koberec, který sníží 
hluk z dopravy. Zároveň pracovníci 
opraví autobusové zálivy, odvodní 
komunikace a nainstalují nové bez-
pečnostní prvky – například povrch 
bude mít protismykovou úpravu. 
Rekonstrukce mostu, který převádí 
Opavskou ulici přes železniční trať, 
nezasáhne tramvajovou dopravu 
uprostřed mostního komplexu, ři-
diči ale budou muset počítat s ome-
zením provozu. Ten bude střídavě 
sveden do jednoho jízdního pruhu 
v každém směru. Protože se bude 
sanovat nosná konstrukce mostu, 
bude pod ním na nezbytně nutnou 
dobu omezena také železniční do-
prava. Opravy, které navážou na již 
modernizovanou část Svinovských 
mostů, potrvají do konce roku.  (ph)

Statutární město Ostrava 
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0205/ZM1822/4 
ze dne 6. 3. 2019 

●  výběrové řízení Programu na podporu výuky cizích jazy-
ků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, 
základních a středních školách se sídlem na území statu-
tárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020 

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního měs-
ta Ostravy na školní rok 2019/2020 včetně žádosti do výběrového řízení je 
k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy www.ostrava.
cz v sekci „Dotace“ oblast „Školství“. Žadatelé se do výběrového řízení při-
hlašují prostřednictvím aplikace EvAgend na předepsaném formuláři žádosti. 

Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Kontaktní osoba Telefon E-mail
Ing. Marta Chylová 599 443 203 mchylova@ostrava.cz
Ing. Marta Szücsová 599 442 432 mszucsova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 15. 4. 2019 do 30. 4. 2019. 
 www.ostrava.cz

Náměstek primátora Radim Babinec hovoří o systému sdružených nákupů

Ostrava dokázala ušetřit 700 milionů
 Do vaší působnosti kromě 

majetku, kapitálových účastí 
a veřejných zakázek spadá rov-
něž systém sdružených nákupů 
statutárního města Ostravy. Mů-
žete popsat tento systém?

Statutární město Ostrava je určitě 
jedním z průkopníků a propagátorů 
systému sdružených nákupů v oblas-
ti veřejné správy v České republice. 
Aktivně jej využívá již od roku 2010. 
Do projektu je aktuálně zapojeno více 
než 170 městských organizací, kterým 
systém slouží k nákupu vybraných 
komodit – potravin, drogerie, kance-
lářského materiálu, pohonných hmot, 
elektrické energie a plynu. V současné 
době je organizacím v e-shopu systé-
mu k dispozici více než 6 tisíc položek, 
na jejichž základě bylo za rok 2018 
provedeno přes 20 tisíc jednotlivých 
objednávek. Smyslem sdružování po-
ptávky v rámci statutárního města 
je samozřejmě při dosažení velkého 
objemu získat od dodavatelů co mož-
ná nejnižší cenu uvedených komodit 
na trhu. Od zavedení systému město 
ušetřilo sdruženými nákupy zhruba 
700 milionů korun z  celkového vy-
soutěženého objemu komodit ve výši 
3,6 miliardy.

Dalším přínosem systému sdruže-
ných nákupů je rovněž zjednodušení 
a vyšší efektivita nákupů uživatelů, 
kteří se tak nemusí zabývat jednotlivě 
vlastní administrací veřejných zaká-
zek, které centrálně realizuje provozo-
vatel tohoto systému. Uživatelé zkrát-
ka nakupují centrálně vysoutěžené 
komodity pomocí e-shopu za výhodné 
ceny a  systém navíc zajišťuje jednot-
nou evidenci nákupů v resortu města 
a umožňuje získat ucelený přehled 
o charakteru nakupovaných komodit 
a jejich cenách. 

 Historie fungování systému 
sdružených nákupů je v Ostravě 
tedy poměrně dlouhá, ale událo 
se v rámci tohoto systému v uply-
nulém období něco nového?

V roce 2018 získalo město Ostrava 
cenu za 2. místo, udělovanou za po-
užívání elektronických nástrojů pro 
výběrová řízení a elektronické aukce 
v soutěži FSA 2018 v kategorii Trend, 
ve které soutěžilo právě se svým ná-
kupním portálem. 

V roce 2017 město vybralo nového 
provozovatele, kterým je společnost 
Tender systems s.r.o Po přípravné 
fázi v roce 2018 společnost realizovala 
více než 200 soutěží s téměř stomilio-
novou úsporou. V průběhu 12 měsíců 
předchozího roku byly zaevidovány 
nákupy jednotlivých organizací za 
bezmála 2 miliardy korun stejně jako 
v předchozích letech. V současné době 

tedy tento systém provozuje společ-
nost Tender systems s. r. o. a je potře-
ba zdůraznit, že jeho roční odměna je 
nižší o 9,6 milionu korun než u před-
chozího dodavatele, a to při zachování 
rozsahu i efektivity systému.  
 A jaká je tedy budoucnost 

systému sdružených nákupů 
v Ostravě?

Samozřejmě chceme celý systém 
sdružených nákupů dále rozvíjet 
a zvyšovat jeho efektivitu při co mož-
ná nejvyšším zapojení města a všech 
městských organizací a firem. Připra-
vuje se například velký workshop pro 
dodavatele i zadavatele u komodity 
potraviny. 

Naším největším cílem je pak roz-
šíření portfolia komodit, které bude 
možné prostřednictvím systému sdru-
žených nákupů statutárního města 
Ostravy nakupovat. (nb)

První náměstek primátora Radim Babinec má na starosti majetek a veřejné za-
kázky. Foto: Lukáš Kaboň

Burza práce v Gongu 
Burza práce, kterou pořádá krajská 
pobočka Úřadu práce v Ostravě, se 
koná ve středu 24. dubna od 9 do 16 
hodin v Multifunkční aule Gong. Vý-
znamní zaměstnavatelé z našeho kraje 
připravili pro zájemci pestrou nabíd-
ku volných pracovních míst. Zájemci 
mohou s jejich personalisty probrat 
podrobnosti. Úřad práce nabízí pří-
chozím komplexní poradenství.  (rs)

Nová aplikace a neomezená 
wi-fi pro cestující MHD
doprava ve městě

Cestující ve vozidlech Dopravního 
podniku Ostrava (DPO) se již měsíc 
mohou připojit k internetu prostřed-
nictvím bezplatné wi-fi sítě. Jedinou 
podmínkou je instalovat si zdarma 
aplikaci MojeDPO, která zároveň na-
bízí řadu dalších funkcí, jako je nej-
bližší zastávka MHD, přesná poloha 
cestujícího, všechna spojení a přestu-
py, zobrazení nejbližších spojů v re-
álném čase i jejich aktuální poloha, 
možnost on-line zakoupit všechny 
druhy jízdenek, stažení jízdních řádů 
pro režim off-line. Cestující zároveň 

budou dostávat aktuální zprávy a in-
formace z dopravního podniku. 

„Jsem rád, že Dopravní podnik Os-
trava kontinuálně pokračuje ve zlep-
šování služeb pro cestující. Rozšíření 
wi-fi a zavedení nové aplikace je dal-
ším krokem při budování si postavení 
nejmodernějšího městského dopravce 
v zemi. Že to náš dopravní podnik s no-
vinkami umí, dokládá třeba průlomový 
a velmi úspěšný způsob platby kartou 
s optimalizací tarifu přímo ve vozi-
dlech, který jsme zavedli jako první 
v České republice a po Londýnu druzí 
v Evropě,“ zdůraznil primátor Tomáš 
Macura.  (rs)
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Patnáct osobností převzalo v Multifunkční aule Gong ocenění u příležitosti Dne učitelů

Město poděkovalo pedagogům za jejich práci
U příležitosti Dne učitelů ocenilo 
město Ostrava výrazné pedagogické 
osobnosti z řad učitelů a výchovných 
pracovníků mateřských a základních 
škol a pedagogy, kteří se úspěšně vě-
nují práci s dětmi po mnoho let. „Práci 
učitele nepovažuji za povolání, ale za 
poslání. Proto si také vaší práce veli-
ce vážím. Dobrou školu nedělá krásná 
budova, ale lidé, kteří se dětem věnu-
jí,“ řekla náměstkyně primátora An-
drea Hoffmannová. 

Jednou z oceněných je Zdeňka Mi-
kesková ze základní školy v Březino-
vě ulici v Zábřehu. „Děti mne každý 
den nabíjejí energií a jsem také velice 
ráda, že na naší škole máme skvělý 
kolektiv,“ uvedla Zdeňka Mikesková. 
Ředitelka Základní školy Dětská 915 
z Poruby Zuzana Škarová přišla s pro-
jektem Silní bez násilí. „Mladší i starší 
školáci spolupracují ve workshopech 
v oblastech, které je zajímají, často 
spolu hovoří prvňák s deváťákem. 

Nakonec všichni společně veřejně vy-
stoupí. Jedno takové vystoupení jsme 
měli dokonce tady v Gongu,“ popiso-
vala Zuzana Škarová. 

Během slavnostního podvečera 
vystoupil pěvecký sbor z Gymnázia 
Hladnov a přítomné nadchl písněmi 
skupiny Queen. 

Výrazná pedagogická osob-
nost: Aleš Koutný (ZŠ Zelená 42, 
Mor. Ostrava), Zdeňka Mikesková 
(ZŠ Březinova 52, Zábřeh), Radmi-
la Navrátilová (MŠ Lechowiczova 8, 
Mor. Ostrava), Zuzana Škarová (ZŠ 
Dětská 915, Poruba), Hana Petrová 
(ZŠ Porubská 12, Poruba), Dagmar 
Haasová (ZŠ Klegova 27, Hrabůvka), 
Rostislav Hruška (ZŠ Volgogradská 
6b, Zábřeh). 

Ocenění za dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost: Jana Kvin-
tová (MŠ Křižíkova 18, Mor. Ostrava), 
Věra Králová (MŠ Varenská 2a, Mor. 
Ostrava), Drahomíra Svobodová (ZŠ 
Provaznická 64, Hrabůvka), Alena 
Neuvirtová (MŠ Nezvalovo nám. 856, 
Poruba), Marie Říhová (MŠ Čtyřlís-
tek, Skautská, Poruba), Lucie Ševčí-
ková (MŠ Staňkova 33, Výškovice), 
Jaroslav Giecek (ZŠ Volgogradská 6, 
Hrabůvka), Dáša Nováková (ZŠ Ma-
tiční 5, Mor. Ostrava).  (rs)

Společný snímek oceněných s náměstkyní primátora Andreou Hoffmannovou 
a zastupitelem a předsedou komise pro vědu, vzdělání a výzkum Janem Veřmi-
řovským.  Foto: Jiří Zerzoň

První pomoc může účinně poskytnout i laik
zdravotnictví

O tom, jak je důležité zvládat poskyt-
nutí první pomoci, je případ mladého 

sportovce Marka. Při návratu z trénin-
ku se stal účastníkem dopravní neho-
dy. Probudil se až po několika dnech v 
nemocnici. Život mu zachránila paní, 

která byla náhodným svědkem neho-
dy. „Dělala jsem přesně to, co mi říka-
la operátorka. Dala jsem ruce křížem 
na hrudník a stlačovala,“ vzpomíná na 
osudnou chvíli paní Jana. Dokázala 
zachránit Marka díky pokynům, které 
jí dávali operátoři po telefonu.

Do situace, kdy budeme zachraňo-
vat například své nejbližší, či náhod-
ně někoho při dopravní nehodě, se 
člověk dostane většinou neočekávaně 
a neplánovaně. „Je důležité vědět, že 
život člověka dokáže zachránit i laik,“ 
zdůraznila staniční sestra jednotky 
intenzivní péče ARO a zároveň školi-
telka kurzu neodkladné první pomoci 
v Městské nemocnici Ostrava Kateřina 
Ciorová a dodala: „Zásadní je neotálet 
s masáží srdce! Dvě ruce k záchra-
ně života často stačí. Nutná je však i 
odvaha, snaha zachránit lidský život 
a jistá míra základních znalostí.“ 

Někteří z pacientů se právě na ARO-
-JIP dostanou díky rychle poskytnuté 

laické první pomoci, čímž se zvyšuje 
jejich šance na přežití. „Naši zdravot-
níci se stále setkávají s lidmi, kteří si 
myslí, že nesprávnou první pomocí 
mohou pacientovi ublížit. Avšak ze 
zkušeností našich záchranářů spíše 
vyplývá, že lhostejnost, nezájem a ne-
činnost škodí daleko více,“ vysvětlila 
Kateřina Ciorová. 

Jak tedy na správně a rychle po-
skytnutou laickou první pomoc? „Pro 
laika na ulici platí tyto zásady – zjistit, 
jestli postižený reaguje na hlas, dotyk. 
Pokud ne, zakloňte mu hlavu a pokud 
jste sami, volejte 155, kde už vás ope-
rátorka navede. Pokud je vás víc, ur-
čete, kdo má volat 155, a vy se dál vě-
nujte postiženému. Propněte obě ruce 
v loktech, dejte dlaně přes sebe a mač-
kejte dotyčného uprostřed hrudníku 
asi 100 až 120x za minutu do hloubky 
5 až 6 centimetrů. Ruce pořád nataže-
né, mačkáte rameny a zády. To je vše,“ 
uzavřela Kateřina Ciorová.  (mn)Dívky se učí, jak správně provádět masáž srdce. Foto: archiv MMO

First respondeři pomohou při záchraně lidských životů
V Ostravě i celém Moravskoslezském 
kraji začnou od 1. dubna oficiálně po-
máhat lidem v přímém ohrožení živo-
ta speciálně vyškolení policisté, hasiči 
a další lidé z řad integrovaného zá-
chranného systému. V současné době 
je profesionálními záchranáři proško-
leno 320 tzv. first responderů a další 
budou přibývat. Celý projekt zvyšuje 
šanci na záchranu lidských životů. 
Obecně totiž platí, že při stavu ohro-
žujícímu život se hraje o čas a počítá 
se každá minuta. 

Průměrný dojezdový čas záchranářů 
k případu je u nás podobně jako jinde 
ve světě osm minut. First responder, 
který se k postiženému dostane ještě 
před příjezdem záchranářů a začne 
mu poskytovat základní první pomoc, 
může výrazně zvýšit jeho šanci na pře-
žití či snížit následky život ohrožující-
ho stavu. „Ve světě se snaží vzdělávat 
co nejširší vrstvu laiků, aby uměli po-
skytovat první pomoc do příjezdu zá-
chranářů. Projekt first responderů vy-
užívá toho, že je mezi námi obrovské 

množství lidí, kteří ze svého povolání 
mají takové znalosti, že umějí první 
pomoc poskytovat,“ řekl ředitel mo-
ravskoslezské záchranné služby Ro-
man Gřegoř. First responder je s dis-
pečinkem propojen pomocí aplikace. 
V případě, že je školený zachránce 
v blízkosti nějakého závažného stavu, 
umí ho mobilní aplikace zalarmovat.

„V okamžiku, kdy se zastaví oběh, 
mozek nedostává kyslík. Když je mo-
zek bez kyslíku pět minut, po této 
době začínají nevratně odumírat moz-

kové buňky. To je strašně krátká doba, 
protože čím déle tento stav trvá, tím 
více buněk odumře a bohužel to začí-
ná u buněk, které nás dělají lidmi, to 
znamená u té vyšší nervové činnosti,“ 
popsal Gřegoř. 

Pro projekt jsou školeni lidé z řad 
integrovaného záchranného systému 
– hasiči, policisté či zdravotníci a za-
pojeni do něj budou i dobrovolní ha-
siči, vodní záchranáři, horská služba 
či zdravotní sestry. Se zapojením úpl-
ných laiků ale projekt nepočítá.  (mh)
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Fotbalový pohár 
týmů bez domova
Fotbalový turnaj Homeless Cup 
Morava 2019 týmů klientů a pra-
covníků azylových domů se usku-
teční v ostravském Trojhalí Karo-
lina 17. dubna od 9 do 15 hodin. 
Smyslem turnaje organizovaného 
Armádou spásy, Charitou Ostrava 
a Trojhalím Karolina je prostřed-
nictvím fotbalu zvyšovat povědomí 
o problému bezdomovectví a chu-
doby ve společnosti. Nejlepší hráči 
turnaje mohou být vybráni, aby re-
prezentovali ČR na světovém turna-
ji HomelessWorld Cup v Cardiffu.  
Vstup pro veřejnost zdarma.  (red)

Zaměřeno 
na nezletilé
Strážníci Městské policie Ostrava 
se ve službě stále častěji setkávají 
s nezletilými, kteří se nechovají tak, 
jak by měli. Mezi jejich nejčastější 
prohřešky patří záškoláctví a kou-
ření. Na negativní trend upozorňu-
jí už i pedagogičtí pracovníci, kteří 
problémy následně řeší mj. i se 
strážníky. Ti o tom proto pravidel-
ně mluví se žáky i v rámci besed na 
školách. 

Dětem a mladistvým je často jed-
no, že se něčeho dopouštějí a ne-
uvědomují si, co vše jim poruše-
ním těchto pravidel hrozí. Seznam 
aktuálních besed, které strážníci 
městské policie (nejen) na základ-
ních školách pořádají, naleznete 
na webu: mpostrava.cz/prevence/
besedy-pro-zaky. 

Na základě těchto zkušeností 
se kromě besed strážníci v těchto 
dnech stále více zaměřují na sa-
motnou kontrolu těchto negativ-
ních jevů  přímo „v ulicích“.   (mp)

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

Linka důvěry: 
596 618 908, 737 267 939

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

Kouření škodí zdraví, ale při řízení ohrožuje ostatní nepozorností řidiče. Foto: MPO

Pozor na falešné 
vnuky a vnučky
Stále se opakují nejrůznější pokusy 
vylákat od seniorů peníze. Letos po-
licisté v našem regionu zaznamenali 
již téměř dvě desítky případů těchto 
podvodů. Nejoblíbenější současnou 
legendou jsou opět takzvaní volající 
vnuci. Přinášíme proto základní rady, 
jak těmto podvodníkům „nenaletět“.
●  Jste-li kontaktováni neznámým 
volajícím, který se představí jako Váš 
příbuzný a požaduje půjčení peněz 
(z jakéhokoliv důvodu – například 
sděluje, že se stal účastníkem doprav-
ní nehody, má různé problémy – po-
třebuje finance na právníka apod.), 
požadavek neakceptujte a zásadně pe-
níze nepředávejte neznámým lidem. 
●  Situaci nejprve ověřte zpětným tele-
fonátem u svých blízkých, zda skuteč-
ně volal člen rodiny a peníze neode-
vzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby 
volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže 
dorazit a že peníze nutně potřebuje, 
proto posílá jiného člověka, peníze ne-
známému člověku nepředávejte.
●  Neznámé osoby  nikdy nepouštějte 
do svých příbytků (byť Vás kontaktují 
s jakoukoliv záminkou). Předmětnou 
událost sdělte policistům na lince 158. 
Znovu svým blízkým – seniorům – 
připomeňte, jak se chovat v popsané 
chvíli.   (pčr)

Bezpečné nakupování i parkování
V rámci projektu Bezpečnější Ostrava 
budou v Ostravě před Velikonocemi 
probíhat informační akce Bezpečnější 
nakupování a parkování. Vedle zvýše-
né přítomnosti policistů a strážníků 
půjde především o informační akce 
v obchodních centrech, které budou 

seznamovat zákazníky se zásadami 
bezpečného chování v prodejnách i na 
parkovištích. Na akcích budou spo-
lupracovat strážníci Městské policie 
Ostrava, Policie ČR Ostrava, obchod-
ní centra a Magistrát města Ostravy. 
Přijďte se informovat!  (ph)

Termíny akcí Bezpečnější nakupování a parkování
Neděle  14. 4.  10:00 – 13:00   Avion Shopping park Ostrava
  14:30 – 17:30   
Pondělí  15. 4. 14:00 – 17:00   OC Futurum Ostrava
Úterý     16. 4.  14:00 – 17:00  Hypermarket Albert, ul. Opavská
Středa   17. 4.  14:00 – 17:00 Obchodní centrum Galerie (Tesco)
Pátek     19. 4. 10:00 – 13:00 Hypermarket Globus Ostrava
  15:00 – 17:30 
Sobota   20. 4. 10:00 – 13:00 Forum Nová Karolina
 15:00 – 17:30

Než vyjedete na jaře na cesty, věnujte pozornost správné výbavě vašeho kola

Než poprvé šlápnete do pedálů
bezpečnost na cestách

Jaro začíná upevňovat svou vládu 
a tak je i počasí nakloněno pohybu na 
dvou kolech. Na cestách i cyklostez-
kách narůstá počet cyklistů, nebude 
proto na škodu připomenout si něko-
lik důležitých pravidel a povinností. 
Než se vydáme na první vyjížďku, měli 
bychom své jízdní kolo zkontrolovat 
a případně odstranit nedostatky, které 
může mít v povinné výbavě.  

Povinná výbava jízdního kola:
● zadní odrazka červené barvy, kte-

rá může být kombinována se zadní 
červenou svítilnou nebo odrazovými 
materiály na oděvu či obuvi,

● přední odrazka bílé barvy,
● odrazky oranžové barvy na obou 

pedálech, 
● na paprscích kol nejméně jedna 

boční odrazka oranžové barvy na kaž-
dé straně kola,

● dvě na sobě nezávislé účinné brz-
dy s odstupňovaným ovládáním brz-
dového účinku, jízdní kolo pro děti 
předškolního věku vybavené proti-
šlapací brzdou nemusí být vybavena 
přední brzdou,

● volné konce řídítek musí být za-
slepeny (zátky, rukojeti apod.),

● matice nábojů kol musí být uza-
vřené, nejsou-li křídlové případně 
rychloupínací. 

Za snížené viditelnosti musí 
kolo mít navíc tuto výbavu:

● světlomet svítící dopředu bílým 
světlem, 

● zadní svítilna červené barvy může 
být nahrazena svítilnou s přerušova-
ným světlem červené barvy,

● zdroj elektrického proudu, který 
musí svou kapacitou zajistit svítivost 
předchozích uvedených světel po dobu 
minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Na co nezapomínat:
● cyklista je podle zákona řidičem 

nemotorového vozidla,
● přilba je povinná do 18 let věku,
● i bez řidičského průkazu se musí 

řídit pravidly silničního provozu,

● neměli bychom zapomínat na nu-
lovou toleranci hladiny alkoholu při 
jízdě, 

● cyklista nesmí při jízdě na kole 
kouřit,

● při řízení kola není povoleno dr-
žet mobil nebo jiné předměty, cyklis-
ta nesmí jet bez držení řídítek a nohy 
musí mít na pedálech 

A na závěr ještě upřesnění – jízdním 
kolem se z hlediska provozu na po-
zemních komunikacích rozumí i kolo-
běžka!  (red)

Značení odhalí ukradené kolo
Vzhledem k velkému zájmu cyklistů 
bude Městská policie Ostrava v letoš-
ním roce opět zabezpečovat značení 
jízdních kol syntetickou DNA. Na jízd-
ní bicykl se nanese lepidlo, UV složka, 
mikrotečka a syntetické DNA. Kolo je 
zaevidováno v databázi Městské poli-
cie Ostrava i v Národním registru fo-

renzního identifikačního značení (po 
souhlasu majitele). Kolo si může ne-
chat označit cyklista starší patnácti let 
s platným občanským průkazem. 

O termínech a bližších informacích 
strážníci informují na svých webo-
vých stránkách, sledujte je na www.
mpostrava.cz.  (mp)
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Pomoc neslyšícím 
a nedoslýchavým 
Centrum služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé v Ostravě oslavilo 
v  dubnu pět let svého působení. 
Jaký je jeho jarní program? 17. 
dubna pořádá již třetí letošní be-
sedu k prevenci kriminality. Stráž-
nice z úseku prevence kriminality 
Městské policie Ostrava předají zá-
jemcům o besedu informace, ten-
tokráte k mimořádným krizovým 
událostem, které nás mohou potkat 
a jak se v takových situacích chovat.  
Na jaře pokračují besedy s neslyší-
cím přednášejícím MUDr. Petrem 
Buzrlou na témata okolo lidského 
zdraví. Besedy probíhají v sídle 
CSNN.

V květnu se centrum zúčastní 
Dne zdraví v Hlučíně 2019. Bude 
se podílet na přístupnosti Festi-
valu dokumentárních filmů o lid-
ských právech – Jeden svět 2019, 
který v Ostravě potrvá až do 12. 
dubna. Profesionální tým tlumočí  
do a z českého znakového jazy-
ka filmové akce Na jejích bed-
rech, Ochutnáváme svět s JS  
pro všechny a Vítejte v Sodomě. 

Osvěta je pořádána po celý rok, 
aby upozornila na problém spojený 
se sluchovým postižením a bourala 
předsudky a mýty o lidech se slu-
chovým postižením. (r)

Pražané přijeli sbírat zkušenosti do Ostravy 
Město Ostrava se dlouhodobě věnuje 
podpoře lidem, kteří žijí v nevyhovu-
jících životních podmínkách. Projekt 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověře-
ní ve městě Ostrava“ je zaměřený prá-
vě na tyto domácnosti.  

Stal se známým i v mezinárodním 
měřítku, když získal významné oceně-
ní v evropské soutěži RegioStars 2018. 
A to byl také hlavní důvod, proč ost-
ravský magistrát navštívili jeho praž-
ští kolegové se snahou získat informa-
ce a zkušenosti z tohoto projektu. 

„Kolegové z Prahy se zajímali jak 
o praktické fungování krizových a so-
ciálních bytů, jejich nastavení a fi-
nancování, tak o systémovou rovinu, 
tedy proces vzniku místní koncepce 
sociálního bydlení a přípravu akčního 
plánu. Velmi je zaujala následná stálá 
podpora zabydleným domácnostem ze 
strany našich sociálních pracovníků, 
která je významnou a nezbytnou sou-
částí celého projektu,“ řekl náměstek 
ostravského primátora Zbyněk Pra-
žák. 

V Ostravě tento projekt probíhá více 
než dva roky. Proto je možno na zákla-
dě průběžných výstupů a pravidelných 
vyhodnocení prokázat, že přechod 
jednotlivců i rodin z nevyhovujícího 
prostředí, kupříkladu z ubytoven do 
standardních bytů a podpora ze stra-
ny sociálních pracovníků má na tyto 
domácnosti velice pozitivní dopady 
a je jimi skutečně vnímána jako nový 

start do života. Do tohoto projektu, 
který realizuje sociální odbor magist-
rátu města Ostravy, je nyní zapojeno 
240 osob – 126 dospělých a 114 dětí 
v 93 bytech. V těchto dnech připravuje 
město ve spolupráci s městskými ob-
vody a některými organizacemi rozší-
ření projektu o další desítky bytů.

„V  nově zabydlených domácnostech 
pozorujeme u jejich uživatelů pozitiv-
ní změny. Lidé se cítí mnohem jistěji 
a příjemněji než na ubytovnách, mají 
snahu pracovat a žít „normálním“ ži-
votem, obnovují se rodinné vztahy 
a dokonce se zlepšil i zdravotní stav 

dětí. Některé z těchto dětí, které se 
svými rodiči doposud doslova přeží-
valy pouze v prostorách ubytoven, tak 
vůbec poprvé v životě bydlí ve „svém“ 
bytě. 

A je také nesporným faktem, že bez 
pomoci by se tyto rodiny z prostře-
dí ubytovny jen stěží mohly vymanit. 
Nyní tak získaly místo, kterému opět 
mohou skutečně říkat domov. 

„Jsem rád, že tento náš projekt při-
nesl mnoha lidem novou naději a že 
naše zkušenosti jsme mohli nabídnout 
i kolegům z Prahy,“ dodal náměstek 
Zbyněk Pražák.  (zž)

Pomoc v bytové nouzi má smysl
Statutární město Ostrava realizuje od 
roku 2016 projekt Koncepce bydlení 
a její pilotní ověření ve městě Ostrava. 
V rámci projektu se město zaměřuje 
na pomoc domácnostem (jednotliv-
cům, samoživitelům a párům s dětmi), 
které jsou v bytové nouzi, a zabydluje 
je do sociálních bytů, kde je součástí 
i spolupráce se sociálním pracovní-
kem. Celkem k 1. březnu 2019 takto 
získalo bydlení v 93 bytech 240 osob, 
z toho 114 dětí. 

Průběžné výstupy projektu ukazují, 
že má bydlení na domácnosti velmi 
pozitivní dopady – dochází ke zlep-
šení psychického stavu a rodinných 
vztahů, u části domácností (zvláště 
rodin s dětmi) se zlepšuje i zdravotní 
stav. Jednou ze zabydlených je i paní 
Michalíková, která se nastěhovala do 
sociálního bytu v městském obvodu 
Ostrava-Jih v říjnu 2017. Jako největší 
přínos uvádí: „Projekt dal lidem solid-
ní bydlení. Vážím si toho, že mám pěk-
ný byt a jsem za něj vděčná. Doufám, 
že už se nikdy nebudu muset stěhovat 
někam jinam“.

Na realizaci projektu magistrát spo-
lupracuje s městskými obvody, ale 
také s neziskovými organizacemi, Úřa-

dem práce ČR, Ministerstvem práce 
a sociálních věcí a dalšími odborníky. 
Pravidelně se schází pracovní skupina, 
jejímž předsedou je náměstek primá-

tora Zbyněk Pražák a která připravuje 
Akční plán, který představuje šanci na 
bydlení a vyřešení své nepříznivé situ-
ace pro další domácnosti.  (abr)

Senioři patří do skupiny ohrožené bytovou nouzí.  Foto: archiv

Senioři objeví 
taje počítačů
vzdělávání

Jde to a není to vůbec nic těžkého. 
Počítačů není třeba se obávat ani po 
šedesátce. Senioři mají možnost se 
naučit pracovat s počítačem a ko-
munikovat prostřednictvím elek-
tronické pošty. Pomůže jim v tom 
speciální kurz nazvaný Senioři ob-
jevují taje počítačů. Je věnován zá-
kladům obsluhy počítačů a pořádá 
ho Spolek Druhé Svítání za finanční 
spoluúčasti města Ostravy. Poma-
lejší tempo výuky a trpělivý výklad 
lektora je „šitý na míru potřebám 
seniorů“. Důležité je praktické 
zvládnutí dovedností a jejich využití 
pro samostatnou práci. Součástí ka-
ždé lekce je opakování, cvičení, sa-
mostatná práce, otázky a odpovědi.

Kurz se skládá z osmi lekcí, každá 
lekce trvá 2x 45 minut. Výuka bude 
probíhat dvakrát týdně ve Vítkovi-
cích ve Štramberské ul. 47 (poblíž 
Mírového náměstí). Cena kurzu je 
264 korun včetně zapůjčení skript. 
Více na www.druhesvitani.cz nebo 
na tel. čísle 608 680 276.  (ph)

Náměstek primátora Zbyněk Pražák s pražskými kolegy.  Foto: René Stejskal
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Pohlednice vydaná před 1. světovou válkou zachycuje průhled ulicí Císaře Jo-
sefa (nyní Milíčova) ke katedrále Božského Spasitele. Vlevo je vidět první os-
travská secesní stavba – vila Dr. Julia Eisnera, generálního sekretáře důlního 
úřadu severní dráhy Ferdinandovy, která byla postavena v roce 1903. Má bohatě 
zdobenou fasádu s arkýři, štíty, lidskými obličeji a rostlinnými motivy. Vila stojí 
dodnes, byť po rekonstrukci má lehce změněnou fasádu. Ulice byla původně 
pojmenována po císaři Josefu II., v roce 1919 vedení Moravské Ostravy změnila 
název na Milíčova podle Jana Milíče z Kroměříže, reformního kazatele ze 14. 
století, obviněného z kacířství, jenž se však dokázal před církevním tribunálem 
v Avignonu obhájit, avšak již se nevrátil, protože v tomto městě zemřel. 

Hrušovský důl Ida na záběru z počátku 20. století. Vznikl v roce 1872 a jmé-
no dostal podle manželky spoluvlastníka dolu Viléma Guttmana – Idy. Těžní 
jáma dosáhla v roce 1877 hloubky 192 metrů, uhlí se později těžilo v maximální 
hloubce 413 metrů. Protože se jednalo o kvalitní uhlí, vlastníci dolů postavili 
v sousedství koksovnu. Ta zanikla v roce 1901 a uhlí z Idy se dopravovalo lanov-
kou k úpravně dolu Terezie a později do koksovny Karolina. Uhlí se v dole těžilo 
až do roku 1969. Jeho jméno se v průběhu let měnilo. Za německé okupace byl 
přejmenován na Hoffnungschacht (Šachta naděje), po válce se vrátil k názvu 
Ida. Jenže od prosince 1946 se jmenoval Důl generalissimus Stalin, po dalších 
šesti letech získal jméno Důl Rudý říjen.  (rs)   

proměny Ostravy na historických fotografiích a pohlednicích 

Stavba z roku 1897 sloužila tiskárně, prodejnám, peněžním ústavům a nyní numismatickému obchodu

Jeden z nejkrásnějších domů v Ostravě opět ožil
historické budovy

V Přívoze naproti průčelí kostela Ne-
poskvrněného početí Panny Marie 
stojí v ulici U tiskárny jeden z nej-
krásnějších domů této městské části. 
„Osobně považuji Přívoz a jeho archi-
tekturu za nejhezčí v Ostravě. To, co se 
povedlo na konci 19. století architektu 
Sittemu, je jedinečné,“ uvedl Vladimír 
Kejla, který v tomto domě provozuje 
numismatickou prodejnu.

Dům na rohu ulic Chopinovy 
a U tiskárny byl postaven v roce 1897. 
V jeho části situované do Chopinovy 
ulice působila od tohoto roku tiskárna 

a knihařství Rudolfa Vichnara. „Vydá-
val také katolický týdeník Ostravsko-
-přívozské noviny, k jehož hlavním 
spolupracovníkům patřil Josef M. 
Kadlčák, nadučitel a katolický politik 
z Frýdlantu nad Ostravicí,“ zmínil Vla-
dimír Kejla. V přízemí sídlily ještě dvě 
prodejny, ta větší prodávala drogistic-
ké zboží a vcházelo se do ní do součas-
né doby funkčním vchodem. Vedle něj 
fungoval ještě další obchod. Vichnaro-
vu tiskárnu převzal v roce 1903 Karel 
Birgus. 

Do domu se ve 20. letech minulého 
století nastěhovala Občanská záložna, 
která v něm vydržela až do reorganiza-

ce peněžnictví v roce 1949. Převzala ji 
Československá státní spořitelna, poz-
ději Česká spořitelna, která v domě 
působila až do roku 2012. Od té doby 
zůstal dům prázdný a nikdo v tomto 
místě především kvůli zdejším nepři-
způsobivým obyvatelům nechtěl pod-
nikat. 

„V té době jsme měli menší prodejnu 
s numismatikou, starými pohlednice-
mi a obrazy v Nádražní ulici, prakticky 
za rohem. Mí mladší spolupracovníci 
mne v roce 2015 přesvědčili, ať pro-
story rozšíříme. Dům po spořitelně se 
mi líbil, doslova mě uchvátil pohled 
na přívozský kostel,“ zavzpomínal 
Vladimír Kejla, kterého těší, že přispěl 
k oživení zanedbané městské části.  (st)

Dům na pohlednici ze začátku 20. století.  Foto: archiv

Nynější podoba budovy. 
Vladimír Kejla oceňuje výhled z prodejny na přívozské náměstí Svatopluka 
Čecha s kostelem.   Foto: René Stejskal 
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Brána do města
Oprávněně se říká, že Ostrava vyrostla 
na uhlí a oceli. Je nesporné, že k její-
mu rozvoji výrazně přispěla také želez-
nice, která v současnosti zažívá velkou 
renesanci. Třeba do Prahy se už léta 
jinak ani nejezdí. Nejen proto jsou 
hlavní nádraží v evropských městech 
často považována za jakousi symbolic-
kou bránu do města.

Byť máme v Ostravě dvě velká vla-
ková nádraží, hlavní (navíc s historic-
kou tradicí) je jen jedno. Přímo napro-
ti němu, na adrese Nádražní 196, se 
nachází dům ve vlastnictví města. Je 
prázdný. Do loňského roku byl částeč-
ně využíván jako sklady, rekonstrukce 
smysluplného využití se však zatím ne-
dočkal. Myslím, že je to obrovská ško-
da. A v situaci, kdy město platí ročně 
miliony korun za nájem soukromým 
subjektům také nezodpovědnost. 

Dům je docela prostorný a po re-
konstrukci by se mohl stát sídlem 
hned dvou významných institucí. Tou 
první je KODIS, tedy společnost, která 
pro město a kraj koordinuje spojení 
vlaků, autobusů a MHD. Dnes sídlí 
v soukromém domě. Přitom z hlavní-
ho nádraží je to jen pár minut tram-

vají na hejtmanství a několik zastávek 
trolejbusem na ostravský magistrát. 
Sídlit přímo na velkém přestupním 
uzlu má tak více než jen symbolický 
význam.

Nedávno město založilo kancelář 
městského architekta – MAPPA. Tato 
instituce by měla vznikat postupně 
a pomáhat zejména při architektonic-
kém rozvoji města. Přívoz je místo, 
kudy prošla historie a její propojení 
s budoucností představuje výzvu. Na-
víc MAPPA bude nepochybně spolu-

pracovat s mnoha odborníky, kteří do 
Ostravy dorazí vlakem. Snadno se tak 
(nejen pro ně) může stát tím prvním, 
nač při vstupu do města narazí. 

Určitě je důležité rozvíjet se a dívat 
se dopředu do budoucnosti. Při tom 
bychom však neměli zapomínat na 
minulost a nechávat staré domy s his-
torií zbytečně opuštěné. Nápadů na 
využití domu na Nádražní ulici bude 
více, já budu rád za každý, který do něj 
vrátí život. 

 Lukáš Semerák, Hnutí Ostravak

Prázdný dům v Nádražní 196.  Foto: archiv autora

jak to vidí zastupitelé

Hornické muzeum nabídlo k prohlídce novou atrakci doplněnou příběhem 

Důlní expozici oživil koník Ferdinand
Hornické muzeum na Landeku obo-
hatil zajímavý exponát. Je jím koník 
Ferdinand s důlním vozíkem a po-
stavou vodiče. „Lidé obvykle nemají 
tušení, že se v dolech běžně pohybo-
valy koňské potahy, které navíc často 
obsluhovaly děti. Koně v šachtách žili, 
měli v nich i stáje. Šlo o cenné pomoc-
níky havířů, proto jsme se rozhodli 
tyto historické skutečnosti připome-
nout,“ vysvětlil ředitel Landek Parku 
Lumír Plac. Horníci využívali koně 
v dolech v letech 1850 až 1900. 

„Plastiku realistického tažného koně 
v životní velikosti vyrobila firma z Pol-
ska. Sehnali jsme i realistické postroje 
a oblečení pro jeho vodiče, kterým je 
patnáctiletý Václav. S tím nám dokon-
ce pomohli až v kostymérně v praž-
ských filmových studiích Barrandov,“ 
líčil jeden z autorů projektu Karel Vi-

lím. Průvodci návštěvníků důlní expo-
zice povyprávějí příběh, který se týká 

koníka i chlapce a je zasazen do roku 
1881.  (rs)

Miloš Schaffelhoffer (vlevo) a Karel Vilím vyprávějí příběh o koníkovi, který pra-
coval v uhelné sloji.  Foto: Lukáš Kaboň 

Přijďte oslavit  
výročí osvobození
Osvobození Ostravy před 74 roky 
a zároveň ukončení druhé světové 
války připomenou tři vzpomínkové 
akce. První z nich je tradiční Kon-
cert svobody, který se uskuteční 
v pondělí 15. dubna v 19 hodin v Di-
vadle Antonína Dvořáka. Vystoupí 
na něm Ústřední hudba Armády 
ČR a sólisté. 

V neděli 28. dubna ve 13 hodin 
uvidí zájemci v Zábřehu u brodu 
přes řeku Odru bojovou ukázku, 
která připomene příchod českoslo-
venských a sovětských vojáků do 
Ostravy. Bojující jednotky poté od 
15 hodin představí svou techniku 
u kina Luna a v 17 hodin na Masa-
rykově náměstí v centru Ostravy, 
kde navíc zahraje swingový orche-
str a jazz band. Příchozí si kromě 
tradiční vojenské techniky prohléd-
nou také automobily značky Jeep. 
Následuje rozsvícení svíček za pad-
lé Čechoslováky na mostě Miloše 
Sýkory a pietní akt u tanku. 

V úterý 30. dubna v 10 hodin se 
sejdou zástupci města, obvodů, 
vojenských veteránských organi-
zací, politických stran, účastníci 
bojů a sokolové u památníku Rudé 
armády v Komenského sadech na 
tradiční vzpomínkové akci, která je 
spojena s položením věnců a kytic 
k památníku.  (rs)   

komentované prohlídky
PO SCHODECH NA VĚŽ. Jen 
dvakrát za rok mají návštěvníci 
možnost dostat se na Vyhlídkovou 
věž Nové radnice po schodech. 
Z turistického infocentra vyjdou 
v neděli 14. dubna s průvodcem 
po 293 schodech až na vyhlídko-
vý ochoz. Cestou se dozvědí různé 
zajímavosti o stavbě Nové radni-
ce, její historii a k nahlédnutí do-
stanou také historické fotografie. 
Výstupy budou probíhat 
vždy v celou hodinu. Popr-
vé v 10, naposledy v 17 hodin. 
Výše vstupného je stejná jako 
u standardního vstupného na věž 
a hradí se hotově nebo kartou na 
místě.

SECESNÍ PŘÍVOZ. Pokochejte 
se v neděli 28. dubna krásami se-
cese Camilla Sitteho a připomeňte 
si s průvodcem zašlou slávu Přívo-
zu. Sraz je před poštou na Hlavním 
nádraží 15 minut před začátkem 
procházky.

OSTRAVSKÉ HOSPODY. Po-
znejte v neděli 12. května zanik-
lé, ale i nové ostravské hospůdky 
a restaurace. Sraz na tramvajové 
zastávce Stodolní u pasáže Vesmír 
15 minut před začátkem procházky. 
Délka trasy je 1,5 km.

Komentované procházky se ko-
nají v 10 a ve 14 hodin. Vstupen-
ky zakoupíte pouze v předprodeji 
v ostravských infocentrech nebo 
online na webu www.ostravainfo.
cz. Vstupenky nebude možné poří-
dit na místě před procházkou. Bliž-
ší informace na telefonním čísle 
724 166 992.  (hob)

Projížďky historickými 
vozidly k Dolu Michal
Dopravní podnik Ostrava pořádá v so-
botu 13. dubna projížďky historickými 
vozidly k Dolu Michal. Konají se u pří-
ležitosti Dne památek a sídel.
Odjezdy ze zastávky Hulváky:
8.20, 10.20, 12.20, 14.20, 16.20 hod.
Odjezdy ze zast. Michálkovice:
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hod.
Jízdné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. (hob)

Miss Babča a štramák
Seniorky a senioři nad 60 let se mo-
hou zúčastnit 5. ročníku soutěže Miss 
Babča a Ostravský štramák. Soutěžící 
čekají tři disciplíny – úvodní předsta-
vení, volná disciplína a módní pře-
hlídka. Zájemci se přihlásí u koordi-
nátorky akce Šárky Zubkové na Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, budo-
va B, kancelář 109, tel.: 599 430 138, 
e-mail: sarka.zubkova@ovajih.cz.  (rs)
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. (výběr) 
10. 4. (17.30) Programování mysli není věda; 
11. 4. (18) Jak se prosadit – Ivo Toman; 11. 4. (19) 
To je Havaj!; 13. 4. (19) John Fiske: Titanic (hra-
jí: M. Vladyka, F. Blažek); 14. 4. (15, 19) Orchestr 
Lords of the Sound; 19. 4. (19) Francis Veber: Bl-
bec k večeři (hrají: V. Vydra, J. Carda, R. Hrušín-
ský); 25. 4. (19) Mont Keňa; 30. 4. (19) Talk show 
Zuzany Bubílkové; 2. 5. (19) Marek Jelínek: Na 
koloběžce do Singapuru; 6. 5. (19) Alain Reynaud 
Fourton: Rukojmí bez rizika (Agentura Harle-
kýn); 9. 5. (19) Laco Déczi & Celula New York.
DŮM KULTURY AKORD. 10. 4. (19) Commedia 
dell’arte II – Spolek sešlých (hrají: M. Dalecký, 
T. Vilhelmová); 12. 4. (19) Hecoviny souboru Na-
hodile; 13. 4. (9) Experis; 17. 4. (17.30) Tradiční 
čínská medicína v praxi; 26. 4. (19) Expres na zá-
pad – Divadlo Ungelt; 5. 5. (17) STUD2NA: Jako 
ty, mami; 7. 5. (15) Senior klub; 8. 5. (19) Hvězd-
né manýry (Divadlo Háta). 
DIVADLO LOUTEK. 12. a 13. 4. (9) Ostravská 
Lokalka; 14. 4. (10.30, 15.30) Mráček a Mračoň; 
21. 4. (10) Ronja, dcera loupežníka; 21. 4. (15.30) 
Jak šlo vejce na vandr; 28. 4. (10) Vyrob si svou 
loutku – rodinná loutkářská dílna; 2. a 3. 5. 
(10, 15) Bato a Lato; 5. 5. (10) Dášeňka; 6. 5. 
(15.30) Plasťáci útočí; 6. 5. (18.30) Stříhali doho-
la Josefa Kainara; 12. 5. (10) Muminci: Čarodějův 
klobouk; 12. 5. (15.30) Hrnečku, vař! aneb Dvě 
pohádky o hrnečku; 13. 5. (18) Ivan Hlas TRIO 
+ křest knihy Pronájem.
ČERNÁ LOUKA. 27. 4. (7–12) Bleší trhy; 28. 4. 
(8–12) Fauna trhy.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. 10. 4. (19) Merta 
Hrubý Fencl; 11. 4. (19) Jananas; 12. 4. (19) Malá 
Ostrava; 14. 4. (19) Adam Markó – Kaltenecker; 
15. 4. (19) Sax & Crime; 16. 4. (19) Žalman & spol.; 
17. a 18. 4. (19) Lenka Dusilová; 23. 4. (19) Slzy 
štěstí v Ostravě & Stand-up comedy; 24. 4. (20) 
Abraxas; 25. 4. (19) Neal Black; 26. 4. (19) Le-
santen; 27. 4. (19) Nico Chona & Blues Fest; 29. 
4. (19) Jet Set Big Band 6. 5. (19) Robert Křesťan 
a Druhá Tráva.
FIDUCIA. 16. 4. (18) Antonín Střížek – Foto-
grafické dílo, vernisáž ve Fotografické galerii Fi-
ducia; 24. 4. (19) HLAS pro Strakáč – benefiční 
koncert v aule Ostravské univerzity; 25. 4. (18) 
Bauhaus a česká architektura, moderovaná deba-
ta s historiky architektury Markétou Svobodovou 
Martinem Strakošem; 28. 4. (10) Morena – dět-
ský ateliér.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC. V úterý 30. dubna od 
17 hodin se bude na nádvoří Slezskoostravského 
hradu vítat jaro pálením čarodějnic. Těšit se mů-
žete na pestrý doprovodný program: rej čaroděj-
nic, různé čarodějnické disciplíny, ohňové a šer-
mířské představení.
MARIÁNSKOHORSKÉ KAFÍČKO. Knihovna 
města Ostravy, pobočka J. Trnky v Mariánských 
Horách zve 17. dubna od 17 na pořad Vlaďky Do-
hnalové. Hostem pořadu bude tanečník a také 
porotce soutěže StarDance Zdeněk Chlopčík. 
KNIHCENTRUM. 10. 4. (17) Tomáš Vaňourek 
a Lukáš Socha: Zikmund 100; 15. 4. (16) Franti-
šek Cinger: To byl Arnošt Lustig; 16. 4. (16) Zuza-
na Adam: Osvoboďte se s Feng Shui; 23. 4. (16) 
Irena Šťastná a Jindřich Štreit – beseda s laureá-
ty Ceny Jantar; 29. 4. (18) Veronika Uhrová: Be-
seda o jižní Francii s průvodcem; 30. 4. (17) Hana 
Machalová: Do světa.

co, kdy, kde ve městě

Dubnová vycházka 
pod kloboukem
Na dubnové vycházce ulicemi Ostravy se sezná-
míte s Miroslavem Tyršem nebo Františkem 
Sokolem Tůmou, který se podílel na udržení 
českého jazyka a kultury v předválečné Ostravě 
a  věnoval se i hornické tematice. Projdete se i po 
ulici Sokolské a připomenete si květnová výročí. 
Sraz je v sobotu 27. dubna v 15 hodin před radnicí 
Moravské Ostravy a Přívozu na náměstí Edvarda 
Beneše.  (hob)

Šarmantní večer s mladými talenty
V cyklu Jeunesses musicales s názvem Šarmantní 
večer čeká posluchače 18. dubna od 18 hodin neče-
kaně živý a v různorodosti rytmů i originální večer 
spojující francouzskou a italskou hudbu. Oblíbené 
hymnické flétnové Concertino francouzské sklada-
telky Cécile Chaminade doplní Ravelův prchavý kla-
vírní koncert, v němž zaznamenáme i názvuky jazzu, 
a rozervaná bombastická První symfonie Giuseppa 
Martucciho, který se na konci 19. století pokoušel 
vytrhnout italskou hudbu z výhradního područí 
opery. 

Houslový koncert D dur z pera Ludwiga van 
Beethovena přijíždí představit vyhledávaný norský 
skladatel a houslista Henning Kraggerud. Peruánský 
rodák žijící a pracující ve Švýcarsku, USA a Němec-
ku Christoph Mathias Mueller nastudoval Sibeliovo 
obsáhlé čtyřdílné zpracování legendy o Lemminkäi-
nenovi. Tyto dvě skladby zazní v Symfonickém cyklu 
25. dubna od 19 hodin.

Zlatá horečka, Kmotr, James Bond, Star Wars,  
Harry Potter – neboli Klasika na plátně potěší 

všechny příznivce filmu a hudby. V rámci cyklu Lás-
ka na první poslech zazní filmová hudba 8. a 9. květ-
na od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. (hob)

Ostravské loutky dobyly Madrid
Maňásci, muppeti, stínové loutky, marionety či ja-
vajky – jaký je mezi nimi rozdíl, odkud pocházejí 
a jak se s nimi pracuje? To vše se mohli dozvědět 

v Madridu návštěvníci interaktivní výstavy loutek 
Pimprlárium, kterou na mezinárodní festival scé-
nického umění Teatralia přivezlo v březnu Divadlo 
loutek Ostrava ve spolupráci s Českým centrem 
v Madridu. Děti si mohly jednotlivé typy loutek pro-
hlédnout, přečíst si o nich, případně si je pod vede-
ním lektorů i vyzkoušet či vyrobit vlastní. 

Autorem výstavy je výtvarník Tomáš Volkmer. Při 
instalaci využívá jak loutky a části scénografie jiných 
tvůrců, tak především realizace vlastních návrhů – 
třeba prostoru dominující dřevěný Strom loutek. 
Pimprlárium vzniklo před pěti lety k příležitosti 60. 
výročí Divadla loutek. Od té doby bylo každoročně 
k vidění v rámci ostravské letní akce Léto s pimprla-
ty a navštívilo též řadu dalších míst v České republi-
ce, například Galerii umění pro děti v Praze. V roce 
2016 vyrazilo Pimprlárium do maďarského města 
Oroszlány, aby – stejně jako nyní v Madridu – šířilo 
povědomí o tradici českého loutkářství.  (hob)

Interaktivní výstava Pimprlárium v Madridu.  
 Foto: archiv DLO

Mladý britský pianista Martin James Bartlett zahraje 
Ravelův klavírní koncert.  Foto: archiv JFO

Divadlo uvede exkluzivní 
mezinárodní Balet Gala
Národní divadlo moravskoslezské uvede 17. dubna 
od 18.30 v Divadle Jiřího Myrona šestý ročník me-
zinárodního baletního galakoncertu za účasti hos-
tů ze zahraničních divadel i domácí taneční scény. 
Národní divadlo moravskoslezské tímto večerem  
předznamená oslavy Mezinárodního dne tance při-
padající na 29. dubna. Je již tradicí, že se během 
večera představí jak tanečníci z domácích scén, tak 
i hosté ze zahraničí. Ze zahraničních hostů se před-
staví sólisté baletu Polské národní opery, Slovinské-
ho národního divadla, bratislavského Slovenského 
národního divadla nebo španělská tanečnice Luisa 
Maria Arias Ramiro, která se sólově představí ve 
vlastní choreografii Autre.

 Domácí balet NDM se představí ukázkami z po-
sledních premiér. V plánu je fragment z choreo-
grafie Jiřího Pokorného Útěk obra, jež je součástí 
inscenace Vzlety a pády, a dále fragmenty z baletu  
Nebezpečné známosti. Sólisté baletu Shino Sakura-
do a Rei Masatomi nastudovali speciálně pro tento 
večer pas de deux Dianya Acteona z baletu Esmeral-
da na hudbu Cesareho Pugniho.  (hob)

Benefiční koncert pro Ondrášek
Buty, David Stypka a Bandjeez, Hana Fialová a její 
hosté. Večer plný velkých umělců, kteří mají kro-
mě hudby společného ještě něco. Všichni pocházejí 
z Ostravy a okolí a všichni budou 27. dubna od 16.30 
v Multifunkční aule Gong hrát pro dobrou věc. Vý-
těžek z koncertu bude určen na péči o nevyléčitelně 
nemocné dospělé a děti v poslední fázi nemoci, kte-
rou poskytuje Mobilní hospic Ondrášek se sídlem 
v Ostravě.  (hob)
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VĚDECKÁ KNIHOVNA. Do konce dubna jsou 
v Moravskoslezské vědecké knihovně na Proke-
šově náměstí k vidění oblíbené knížky našich ba-
biček a dědečků na výstavě Knihy našich předků. 
Autor zdravých kuchařek Tomáš Kosačík alias 
Břicháč Tom 10. dubna od 16.30 bude přednášet 
o zdravém jídle. Ve vestibulu knihovny je do kon-
ce dubna k vidění knižní výstava Václav IV. a ko-
nec lucemburské éry a 17. dubna v 16.30 hodin 
seznámí Marek Zágora návštěvníky s osobností 
Václava IV. Název přednášky vystihuje její obsah 
– Král ve stínu svého otce. V úterý 30. 4. v čase 
od 16 do 20 hodin jsou zváni milovníci deskových 
her všech generací na oblíbené Deskohraní.
MĚSTSKÁ GALERIE PLATO. Galerie Plato 
uvede koncert berlínského vokálního ansámblu 
Maulwerker, který pracuje hlavně s hlasem, ale 
používá i části těla, jde například i o bubnování 
do těl. Zazní skladby autorů La Monte Younga či 
Dietera Schnebela. Koncert se uskuteční 30. dub-
na v prostoru bývalého hobbymarketu Bauhaus. 
Kulturní infrastruktura Ostravy se rovněž rozrůs-
tá o nové kino. Projekt originálního promítacího 
sálu bez sedaček s kapacitou čtyřiceti diváků na-
vrhla pro galerii PLATO polská umělkyně Zuza 
Golińska. Během dne pak bude kino fungovat 
i jako relaxační zóna. Pravidelné páteční projekce 
začaly na začátku března.
Z  NOVÉHO ZÉLANDU DO BESKYD. Cesto-
pisnou přednášku v rámci cyklu Vítkovická mo-
zaika si zájemci vyslechnou ve středu 10. dubna 
od 16.30 hodin ve vítkovické pobočce Knihovny 
města Ostravy v Kutuzovově ulici 14. Má název Bi-
kepacking Nomads – Z Nového Zélandu domů do 
Beskyd. Dagmar Čechmánková a Jakub Larysz, 
dva necyklisté, budou vyprávět, jak se z Nového 
Zélandu vydali na kolech přes půlku zeměkoule. 
Projeli jihovýchodní Asii, Himálaje, Pamír, poho-
ří Tian Šan a přes Skandinávii se dostali domů do 
Beskyd. Vstup na přednášku je zdarma.
KONCERT S  CHODÚREM. Zpěvák Martin 
Chodúr vystoupí na tradičním koncertě orches-
tru VŠB – Technické univerzity Ostrava v pátek 
26. dubna od 19 v Aule VŠB – TU Ostrava. Hos-
tem večera bude Martin Chodúr, který společně 
s orchestrem zazpívá několik známých melodií.
KRYLOVINY. Komorní klub ve Velflíkově ulici 
pořádá koncert u příležitosti 75. výročí narození 
Karla Kryla. Účinkují Jan Kryl a Jirka Beránek. 
VYNÁŠENÍ MORANY. Děti ze ZŠ Kosmonautů 
si pod vedením Aleny Buroňové připravily tzv. 
výnášení Morany, která je symbolem nejen zimy, 
ale také nemoci, smrti, dlouhých tmavých nocí 
a vůbec všeho, co lidem škodí. Přijďte se 12. dub-
na rozloučit se zimou a přivítat jaro. Sraz je v síd-
le T. J. Sokol Vítkovice v ulici Místecká 113 v 15 
hodin. Po ukončení Vás Lenka Kocierzová prove-
de a seznámí s historií Vítkovic. 
CHAGALL. Do konce dubna mají návštěvníci 
možnost zhlédnout grafiky Marka Chagalla ve 
stejnojmenné galerii v Repinově ulici. 
KONOPEX. Veletrh věnovaný konopí se koná 
v Dolní oblasti Vítkovice od 19. do 21. dubna. 
Hlavním cílem veletrhu je informovat širokou 
veřejnost o rostlině konopí, o její historii a mno-
hostranném využití, prospěšnosti a obrovském 
potenciálu pro budoucnost. 
ETUDY EVY ŠRÁMKOVÉ. Ve Slezskoostravské 
galerii bude do 3. května ke zhlédnutí výstava  
Etudy Evy Šrámkové Folklor/Tanec. (rs, hob)

co, kdy, kde ve městě

Jaroslav Valečka si pohrává se symboly
Galerie ZaZa v Sokolské třídě 4 připravila na násle-
dující čtyři měsíce projekt Natvrdlí v Ostravě, kdy 
postupně představí čtyři členy skupiny Natvrdlí – 
Jaroslava Valečku, MICLa (Michala Novotného), 
Lukáše Miffka a Karla Jerieho. Všichni kladou důraz 
na malbu, pracují s nadsázkou a humorem, manipu-
lují s realitou. 

Jako první ze skupiny se představuje Jaroslav Va-
lečka výstavou Ohnivá čára, nazvanou podle domi-
nantního obrazu. Divákům nabízí krajinomalby či 
figurální kompozice, obrazy jsou plné symbolismu 
a v jeho malbách je vidět výborná práce se světlem. 
Valečkova výstava trvá do 23. dubna. Ve čtvrtek 25. 
dubna začne v galerii výstava Michala Novotného 
tvořícího pod pseudonymem MICL.  (rs)

Malíř Jaroslav Valečka o svých obrazů v galerii ZaZa. 
 Foto: René Stejskal

Divadelní premiéry
Divadlo Antonína Dvořáka uvede 11. dubna 
v 18.30 nádherně poetickou, lyrickou a fantaskně 
surrealistickou lyrickou operu Julietta aneb Snář 
Bohuslava Martinů o třech dějstvích z roku 1938. 
Vše se zde odehrává na pomezí skutečnosti a iluze 
v rámci křehkého Michelova snu o lásce – Juli-
ettě, femme fatale, po které všichni touží, a nikdo 
ji nedostane. Stojí sice k divákům zády, ale bez 
něho nedá orchestr ani ránu do bubnu! O kom je 
řeč? O dirigentovi přece! Hudební ředitel soubo-
ru operety/muzikálu Národního divadla morav-
skoslezského Jakub Žídek se k divákům postaví 
konečně čelem! Seznámit se s ním, s jeho cestou 
do vedení orchestru souboru NDM, ale také s diri-
gentskou profesí můžete i vy. Výjimečný podvečer 
s názvem „Bez taktovky“ s Jakubem Žídkem se 
koná 23. dubna od 19 hodin na nové scéně NDM 
v Divadle „12“.  (hob)

V muzeu rezonuje světlo a tma
Jaký význam má tma pro světlo? Jak slyšíme měs-
to? Jak se v Ostravě žije lidem se zrakovým hendike-
pem? Odpovědi na tyto otázky nabídne interaktiv-
ní výstava nazvaná Rezonance světla a tmy, kterou 
mohou v prostorách Ostravského muzea návštěvníci 
zhlédnout do konce května.

„Smyslem výstavy je jednak zvýšit povědomí ve-
řejnosti o životě lidí s postižením zraku a trochu na-
bourat zažité předsudky, jednak umožnit návštěv-
níkům na chvíli vnímat známé věci a místa jiným 
způsobem – zaměřit se na to, co slyšíme, na to, jak 
důležité jsou pro nás světlo, stín, tvar, kontext. In-
spirací mi byla terapie tmou, v tmavé místnosti jsem 
strávila téměř týden,“ řekla autorka výstavy archi-
tektka Dana Raková.

Ve dvou zatemněných místnostech mají příchozí 
možnost poznávat zvuky natočené na známých mís-
tech Ostravy nebo si poslechnout zvuk ostravských 
zvonů. Výtvarné a architektonické řešení expozice je 
inspirováno dílem světově známých umělců Jame-
se Turrella a Barnetta Newmana, kteří se věnovali 
světelným instalacím. Vystaveny jsou také speciál-
ně upravené fotografie a videa nebo tyflografické 
pomůcky, díky nimž získají návštěvníci představu 
o zrakových vadách, především o takzvaném tune-
lovém a periferním vidění. Součástí výstavy je také 
prezentace organizací, které se věnují pomoci lidem 
se zrakovým postižením.

Výstavu rovněž doprovodí několik zajímavých 

workshopů. Autorka výstavy Dana Raková se zamě-
ří na vnímání architektonických prostorů hmatem, 
sluchem a čichem (17. 4. v 16.30 hod.). Workshop 
Pavly Kovaříkové na téma Jak vidím svět, když nevi-
dím osvětlí běžný život lidí s postižením zraku, nebo 
workshop představující haptické pero.  (hob)  

Kamila Rojáková z TyfloCentra Ostrava u společné-
ho obrazu (malby) klientů TyfloCentra, který vznikl 
v rámci výtvarné dílny v Galerii výtvarného umění.
 Foto: Hana Oborilová

Pavla Gajdošíková 
je herečkou roku
Herečka ostravského Divadla Petra Bezruče Pavla 
Gajdošíková v neděli 17. března převzala v pražském 
Divadle pod Palmovkou prestižní Cenu divadelní 
kritiky (dříve Ceny Alfréda Radoka) za nejlepší žen-
ský herecký výkon roku – za roli Maryši ve  stejno-
jmenné inscenaci v režii Janky Ryšánek Schmied-
tové. 

Za hudbu roku si ocenění odnesl Ivan Acher za 
operu Sternenhoch v Národním divadle.  U Bezručů 
je podepsán mimo jiné pod hudbou k Maryši, k no-
vince na repertoáru Heda Gablerová: Teorie dospě-
losti a bude spolupracovat i na naší letošní poslední 
inscenaci Mistr a Markétka. 

O cenách divadelní kritiky rozhodují kritičky 
a kritici v anketě časopisu Svět a divadlo. O vítězích 
jich hlasovalo osmdesát. Letos se konal už 27. roč-
ník.  (hob)
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Ostravou!!! na Den Země
V dubnu začíná kontaktní část osvěto-
vé kampaně Ostravou!!! Ta je zaměře-
na na zvýšení zastoupení ekologicky 
šetrných způsobů dopravy v Ostravě, 
které přispívají ke snížení negativ-
ních vlivů na životní prostředí a zdraví 
obyvatel. První prezentace projektu 
Ostravou pro veřejnost se uskuteč-
ní na akci Den Země, která se koná 
na porubské Hlavní třídě 24. dub-
na. Ostrava bude mít připravený tzv. 
Čistý areál, tedy prostor, kde budou 
prezentovány výhody čisté mobility, 

doplněné zajímavými osvětovými in-
formacemi a atraktivním ekologickým 
doprovodným programem. Chybět 
nebudou dopravní prostředky, které 
využívají alternativní pohon, napří-
klad elektromotor. Den Země je ce-
losvětově největší akcí na podporu 
ochrany životního prostředí. 

Projekt Ostravou!!! je spolufinan-
cován Státním fondem životního 
prostředí České republiky na základě 
rozhodnutí ministra životního pro-
středí.  (ph)

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici  

ŘEDITEL/KA DOMOVA 
SLUNÍČKO

příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 19,  
703 00 Ostrava–Vítkovice, IČ: 70631832

Požadavky na uchazeče:
● ukončené vysokoškolské vzdělání
● minimální praxe ve vedoucí funkci 3 roky
● manažerské schopnosti a výborné komunikační dovednosti
● flexibilita, odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
●  orientace v sociální oblasti a problematice transformace pobyto-

vých sociálních služeb
●  znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zá-

kona č. 108/2006 Sb.
●  znalost problematiky hospodaření příspěvkových organiza-

cí územního samosprávného celku, rozpočtových pravidel 
územních rozpočtů

●  znalost pracovně-právních předpisů

Výhodou je praxe uchazeče ve vedení organizace poskytující registrova-
nou pobytovou službu 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. 8. 2019.

Způsob podání přihlášky:
Přihlášku je nutno zaslat nebo osobně doručit do 30. 4. 2019 (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“ 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez 
udání důvodu.
Kontaktní osoba pro další informace:
Mgr. Jitka Metznerová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  
tel. 599 443 823, e-mail: jmetznerova@ostrava.cz

www.ostrava.cz  

Statutární město Ostrava
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0213/ZM1822/4 ze 
dne 6. 3. 2019 

●  výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků 
z výnosu daní z hazardních her na podporu aktivit v ob-
lasti:
  sociální péče  kód SVZ/SP

Program na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazard-
ních her včetně témat uvedených v Podmínkách pro oblast sociální péče 
a žádost do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách 
statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ a na strán-
kách odboru sociálních věcí a zdravotnictví). 
Bližší informace k  zásadám podají kontaktní zaměstnanci 
 Magistrátu města Ostravy:
Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
oblast sociální péče 
Mgr. Štěpán Vozárik   599 443 860 svozarik@ostrava.cz
Ing. Daniela Rojková  599 443 8 12  drojkova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 8. 4. do 19. 4. 2019.
 www.ostrava.cz

Aplikace pomáhá s údržbou města
Město Ostrava spustila vloni v květnu 
aplikaci nazvanou čistáOVA. Umož-
ňuje lidem jednoduchým způsobem 
hlásit prostřednictvím počítače, ta-
bletu nebo mobilního telefonu závady 
a nedostatky kdekoliv ve městě a zjis-
tit, jak je problém řešen. Doposud bylo 
jejím prostřednictvím nahlášeno 1275 
podnětů, nejvíce jich bylo v březnu, 
214.

Hlášení se nejčastěji týkala problé-
mů s cestami a chodníky, nepořádku 
v ulicích, údržby zeleně, černých sklá-
dek a dětských hřišť a laviček.  Nejvíce 
hlášení bylo v městském obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, následovaly 
Ostrava-Jih a Poruba, kde byly řádově 
stovky podnětů. S odskokem a hláše-
ním v řádech desítek pořadí doplnily 

Slezská Ostrava a Mariánské Hory. 
V ostatních obvodech se jednalo spíše 
o jednotlivosti. 

Vyřešeno bylo 1013 podnětů, v ře-
šení zbývá 258 a vyřešit se nepoda-
řila 4 hlášení. Aplikace je velmi jed-
noduchá. Zájemci ji nemusí odnikud 
stahovat, ale najdou ji na webových 
stránkách www.cistaova.ostrava.cz. 
Stačí stručně popsat závadu v přísluš-
né kategorii, připojit adresu či umístit 
značku na mapu a přidat fotografii. 

Kontaktní centrum hlášení zkontro-
luje a podnět zašle na příslušný úřad. 
Přímo v aplikaci pak lidé uvidí, jestli 
už se jejich podnět řeší nebo zda byla 
závada již odstraněna. Podněty se dají 
odesílat z počítače, tabletu nebo mo-
bilního telefonu.  (ph)

Auta na vodíkový pohon 
budou závodit v Trojhalí  

Tři desítky středoškolských týmů vy-
robily autíčka na dálkové ovládání 
s vodíkovým pohonem a zúčastní se 
s nimi 5. ročníku národního finále Ho-
rizon Grand Prix. Dvoudenní klání se 
uskuteční 17. a 18. dubna v Trojhalí. 
Pořadatelé zvou na akci odborníky, 
středoškoláky i širokou veřejnost. Stu-
denti postavili v měřítku 1:10 vozy, 
které jsou poháněné vodíkem a které 

mají nečekaný dojezd. Modely aut na 
hybridní vodíkový pohon dokáží na 
dráze kroužit šest hodin.

„Vodík je výborným nosičem ener-
gie. Díky tomu mohou auta jezdit tak 
dlouho a tak daleko. Navíc bez emisí, 
takže nezatěžují ovzduší v místě, ani 
klima. Ostrava se navíc chystá na za-
řazení vodíku do městské hromadné 
dopravy, i proto jsme letošní závod 
uskutečnili právě zde,“ uvádí ředitel 
závodu Václav Bystrianský. 

Program vede studenty k učení 
prostřednictvím objevování, posiluje 
týmovou spolupráci a připravuje stu-
denty na jejich budoucí kariéru. Zá-
vod modelů s vodíkovým pohonem lze 
vnímat jako vyvrcholení vzdělávacího 
programu, který u nich vzbuzuje vět-
ší zájem o technické a vědecké obory. 
Během čtyř měsíců získávají pomocí 
vzdělávacích pomůcek a studijních 
materiálů neocenitelné poznatky  (rs)

Jeden z modelů poháněných vodíkem.  
 Foto: archiv pořadatelů
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Nacistická politika za 2. světové války měla za následek zmaření životů mnoha tisíců nevinných lidí

Osudy rodiny Silbermannových za protektorátu
z archivu města

Okupace Československa německou 
armádou a zřízení Protektorátu Čechy 
a Morava dne 15. března 1939 výraz-
ným způsobem zasáhly do života ži-
dovské komunity. Nacistická politika 
uplatňovaná vůči této skupině oby-
vatelstva měla za následek zmaření 
životů mnoha tisíců nevinných lidí. 
Jednou z takto postižených byla i ži-
dovská rodina Jindřicha Silbermanna, 
majitele továrny na kosmetiku, který 
v centru Moravské Ostravy, v Kostel-
ní ulici čp. 20, podnikal spolu se svým 
švagrem dr. Otto Brüllem. 

Uzavření kontraktu
Na počátku 20. let 20. století se jim 
podařilo uzavřít nesmírně důležitý 
obchodní kontrakt na generální za-
stoupení dvou věhlasných německých 
kosmetických firem v rámci celého 

Československa. Jednalo se o firmu 
Mouson z Frankfurtu nad Mohanem, 
která se specializovala na výrobu lu-
xusních parfémů, mýdel a krémů 
a firmu Mülhens z Kolína nad Rýnem, 
vyrábějící originální kolínskou vodu 
světově proslulé značky 4711. V ost-
ravské továrně se pak v licenci vyrábě-
ly jejich výrobky a od roku 1931 i vlast-
ní kosmetika značky Bridge. 

Útěk do Francie
S nástupem Adolfa Hitlera k moci 
docházelo ke změně chování u Silber-
mannových obchodních partnerů. Od 
roku 1937 byl v Německu stále častěji 
konfrontován s protižidovskými nála-
dami a jako Židovi mu hrozilo odnětí 
licence na výrobu kosmetiky značky 
4711.  

V den obsazení Moravské Ostravy 
německou armádou 14. 3. 1939 byli 
švagři na obchodní cestě v Lipsku. 
Poté, co se tuto zprávu dozvěděli, 
uprchli do Paříže. Štěstí měla i Jin-
dřichova dcera Marianna (*1920), 
čerstvě vdaná za inženýra chemie, 
Žida Bruno Borgera. Oběma se v květ-
nu podařilo odjet do Francie a odtud 
z přístavu Le Havre 2. 9. 1939 vyces-
tovat lodí do New Yorku. Syn Hanuš 
(*1924) studoval již od května 1938 
v Anglii na tamní Ottershaw College 

v Surrey nedaleko Guildfordu. Dva 
měsíce před vypuknutím války odjel 
do Francie, kde obdržel stipendium 
na Lycee Carnot v Dijonu, Cote d´Or. 
V červnu 1940 se dobrovolně přihlásil 
do československé armády ve Francii. 
Po pádu Francie byl společně s ostat-
ními vojáky evakuován do Anglie, ale 
v listopadu 1940 byl demobilizován, 
protože jako 16letý nesplňoval věk pro 
vojenskou službu. Podle lékařského 
vyšetření „je sice celkem zdráv, ale 
podle nepoměru výšky a váhy a celko-
vého stavu na lékařském vysvědčení, 
není jeho tělesný vývin ještě ukon-
čen“. V Anglii obdržel českosloven-
ské státní stipendium na české škole 
Hinton Hall, Whitchurch, Salop, kte-
rou navštěvoval až do svého opětného 
povolání do armády v září 1941. Jeho 
přáním bylo sloužit u letectva, což se 
mu o necelý rok později vyplnilo. Dne 
12. 6. 1942 byl přeložen k 313. stíhací 

peruti RAF, kde sloužil jako radiotele-
grafista až do konce války.

Manželův dluh
V protektorátu zůstala jako jediná 
z rodiny manželka Alice, která po-
čátkem května 1939 odjela do Prahy 
ke své sestře, aby zde mohla požádat 
o vycestování do zahraničí. Tady na 
ni čekalo jedno nepříjemné setkání, 
neboť byla v červnu 1940 úředně vy-

slýchána v souvislosti s dluhem man-
žela J. Silbermanna, který si půjčil 
195 000 korun od Věry Hohausové 
z Moravské Ostravy s tím, že jí pení-
ze vrátí. Když se pak nevrátil z Lipska, 
obrátila se Věra Hohausová na advo-
kátní kancelář JUDr. Josefa Vondráč-
ka v Moravské Ostravě a ten vyřízením 
pověřil svého koncipienta JUDr. Alexe 
Čepičku, pozdějšího ministra obrany. 
A. Čepička odjel 8. 6. 1940 do Prahy, 
kde vyhledal Alici Silbermannovou, 
aby ji přiměl pod pohrůžkou „dalších 
nepříjemností“ k přiznání dluhu. Na-
víc dosáhl toho, že věřitelce přislíbila 
zaplatit o 55 000 korun více, než si 
její manžel původně vypůjčil. Veškeré 
další úsilí Alice Silbermannové smě-
řovalo k jejímu legálnímu vystěhování 
do USA za dcerou Mariannou. Za tím-
to účelem si podala žádost, která byla 
kladně vyřízena na Ústředně pro ži-
dovské vystěhovalectví v Praze a o této 
skutečnosti byla Alice 19. 8. 1941 také 
vyrozuměna. Měla posledních pár dní 

na to, aby z protektorátu vycestova-
la. Cesta ven byla Židům uzavřena 
už v měsíci září, kdy se jejich „vyces-
tování“ dostalo zcela do režie nacis-

tické moci. Následně v měsíci říjnu 
1941 začaly být organizovány masové 
transporty Židů do Terezína a dále na 
východ.  

Zprávy z Paříže
Ale ani získání povolení k vystěhování 
ještě nebylo zárukou úspěšné emigra-
ce. Proč Alice neodjela, se můžeme jen 
dohadovat. Mohlo to souviset s tím, že 
14. 8. 1941 byl v Paříži zatčen gesta-
pem její manžel Jindřich a poté dopra-
ven do koncentračního tábora v Camp 
de Drancy na okraji Paříže. Alice se 
tuto zprávu dozvěděla a z Prahy mu 
posílala za pomoci Jaroslavy Jungo-
vé, prodavačky v obchodě své sestry, 
balíčky na přilepšenou. Poslední po-
tvrzení o jejich přijetí dorazilo v čer-
venci 1942. Bylo to proto, že Jindřich 
Silbermann byl deportován v srpnu 
do koncentračního tábora v Osvětimi, 
kde zahynul. Jeho manželka Alice byla 
téměř ve stejný čas, 27. 7. 1942, depor-
tována z Prahy do Terezína a odtud 
během několika málo dní, 4. 8. 1942, 
do koncentračního tábora Malý Tros-
tinec, kde také zahynula. 
 Jaroslava Novotná

J. Silbermann zastupoval celou řadu vyhlášených kosmetických firem, přede-
vším z Německa. Úřední hlavičkový papír, 1931.

Kolínská voda a toaletní mýdlo v dárkovém balení. Tuto luxusní kosmetiku znač-
ky 4711 vyráběl J. Silbermann v licenci ve své továrně v Kostelní ulici čp. 96/20 
v centru Moravské Ostravy.

Vojenská karta Hanuše Silbermanna, příslušníka 313 stíhací perutě RAF ve Velké 
Británii.

V roce 1931 začali J. Silbermann s dr. O. 
Brüllem vyrábět vlastní toaletní mýdla 
Bridge.
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Kašpar – temperamentní a hravý 
tříletý pejsek středního vzrůstu. Umí 
být ostražitý i učenlivý. Bude se hodit 
i k větším dětem, do aktivní rodiny, 
která se mu bude věnovat. Nemá zá-
kladní výchovu, ale dychtivě touží po 
nějaké činnosti, kterou bude provádět 
s člověkem. S troškou trpělivosti, do-
statkem odměňování za vše, co se mu 
povede, bude super parťákem na výle-
ty i ke psím sportům.

Clif – jednoroční milý a bezproblé-
mový pejsek je ideálním parťákem 
pro velmi aktivní rodinu. Má rád lidi, 
je velmi přátelský a kontaktní, ale 
bude potřebovat základní výchovu 
a určitě mnoho her, které zaujmou 
jeho nekonečnou zvídavost. Prospě-
jí mu také delší víkendové výlety. 
Zkušenější chovatelé by jistě pejska 
zaměstnali nějakým, nejen psím, 
sportem.

Nero – hledá hodné lidi, i osamě-
lé, s klidným zázemím, kteří mu na 
sklonku života ještě dají svou lásku 
a pohlazení. Nejlépe by mu bylo někde 
u rodinného domku, kde by nemusel 
chodit po schodech a nemusel absol-
vovat delší procházky. Pejsek slabé 
zvuky už moc neslyší a zrak už taky 
není to, co býval, ale stále má radost 
z každého lidského kontaktu, pamlsku 
a prozkoumávání něčeho nového.

Baryček – přátelský rodinný psík, 
i pro méně zkušené chovatele. Pej-
sek musí dostávat speciální granule, 
měl potíže s ledvinami a komerčním 
krmením. Běžně dostupné granule 
mu nelze podávat. Speciální krmi-
vo v podobě granulí pro něj bude 
sice o trochu nákladnější, ale vše 
bude plně vynahrazeno jeho láskou, 
velkým srdcem a neutuchajícím zá-
jmem o aktivity se svým pánečkem.

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

Statutární město Ostrava
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0202/ZM1822/4 
ze dne 6. 3. 2019

●  výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků   
z rozpočtů statutárního města Ostravy a výnosu 
daně z hazardních her pro období 2019–2020:
   sport  kód ŠaS/S

Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního měs-
ta Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019–2020 je 
k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy (www.
ostrava.cz v sekci Úřad - Dotace a na stránkách odboru školství a spor-
tu).
Bližší informace k zásadám podá kontaktní zaměstnanec  Magistrátu 
města Ostravy:
Magistrát města Ostravy, Odbor školství a sportu, oblast sportu
Lucie Potschová   599 442 287 lpotschova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 8. 4. do 23. 4. 2019.
 www.ostrava.cz

Kdo zodpoví otázky v dopravní 
soutěži, může vyhrát notebook
Dva projekty zvyšující bezpečnost na 
pozemních komunikacích v dubnu – 
měsíci bezpečnosti, připravil Aktiv 
Besip – pracovní skupina při magist-
rátním odboru dopravy. 

Odbor dopravy Magistrátu města 
Ostravy prostřednictvím Aktivu Besip 
již několik let pořádá dopravně zna-
lostní soutěž na aktuální téma. Vzhle-
dem k tomu, že v půlce dubna bude 
v Ostravě opět spuštěno veřejné sdíle-
ní kol, otázky se zaměřují na pravidla 
jízdy na jízdních kolech na znalost do-
pravních značek a na správné chování 
cyklistů v silničním provozu. Všech 15 
otázek a úplná pravidla soutěže zájem-
ci najdou na stánkách města v odkazu 
odboru dopravy. Z těch, kdo správně 
odpovědí na všechny otázky, vedoucí 
odboru dopravy vylosuje pět šťastliv-
ců. Hlavní cenou je notebook.

V rámci druhého projektu připravil 
Aktiv Besip společně se Záchranným 
týmem Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Ostrava čtyři dvou-
hodinové semináře pro ty, kdo zastaví 
u případné dopravní nehody, aby moh-
li zraněným osobám pomoci.  Účastní-
ci se seznámí s nejčastějšími úrazy při 
dopravních nehodách a samozřejmě 
nebude chybět praktické vyzkoušení si 
probraných život zachraňujících úko-
nů, např. zastavení masivního krváce-
ní nebo kardiopulmonální resuscitace.

Semináře se konají 16. a 17. dubna 
od 16 hodin a 23. a 24. dubna od 9 ho-
din v budově Ostravských komunikací 
v Novoveské ulici 25 v Mariánských 
Horách. Kapacita seminářů je ome-
zena, proto je nutná registrace e-mai-
lem: aktiv.besip@okas.cz.   (jl)

Akce se konají v Porubě, Zábřehu, parku a zoo 

Den Země pomáhá přírodě

Den Země na Hlavní třídě v Porubě 
se bude konat ve středu 24. dubna. 
Akce organizovaná Střediskem vol-
ného času Korunka je zaměřena na 
popularizaci přírodovědných oborů 
ve spolupráci zejména s Vysokou ško-
lou báňskou – Technickou univerzi-
tou Ostrava. Součástí jsou prezentace 
organizací zaměřených na ochranu 
životního prostředí a práci s dětmi. 
Akce bude doplněna také o prezentaci 
projektu OSTRAVOU!!!. Zdravotního 
ústavu z Ostravy, který přistaví mobil-
ní vůz monitorující ovzduší. 

O den později, 25. dubna se aktivi-
ty u příležitosti této environmentální 
kampaně přesunou do Výukového 
centra Bělský les v Zábřehu. Soutěže 

a workshopy se zaměří na téma „Oba-
ly nás zabalí“. Na akci budou také pře-
dány ceny vítězům literární, výtvarné 
a fotografické soutěže pro žáky základ-
ních škol. 

Konec pracovního týdne patří tra-
dičně Dni Země v Komenského sa-
dech. V pátek 26. dubna připravilo 
den plný zábavy a poučení místní stře-
disko volného času ve spolupráci s Os-
travskou univerzitou a dalšími organi-
zacemi. Na akci budou také vyhlášeny 
výsledky výtvarné soutěže Všechno 
lítá, co peří má.

Kdo nestihne Den Země v pracov-
ním týdnu, může se zúčastnit progra-
mu, který v sobotu 27. dubna ve svém 
areálu připravilo Zoo Ostrava.  (gac)

Děti čeká na každé z akcí den plný zábavy, her i poučení.  Foto: René Stejskal
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Čeští para hokejisté se na světovém šampionátu utkají s Kanadou, USA, Švédskem nebo Koreou

Ostrava hostí mistrovství v para hokeji 
Nejlepší světový para hokej uvidí divá-
ci na přelomu dubna a května v Ostra-
var Aréně. O titul mistrů světa se utká 
osm elitních mužstev světové skupiny 
A. V té jsou kromě české reprezentace 
i týmy Kanady, USA, Norska, Itálie, 
Švédska, Koreje a Japonska. Světový 
šampionát v para hokeji se do Ostra-
vy vrací po 10 letech. V roce 2009 se 
konal na stadionu Sareza v Porubě, le-
tos budou hokejisté bojovat v Ostravar 
Aréně, která již dvakrát hostila klasic-
ké hokejové mistrovství.  

Mistrovství zahájí v sobotu 27. dub-
na dopolední zápas Itálie se Švéd-

skem, český tým se tento den ve svém 
úvodním zápase střetne v 15 hodin 
s Japonskem. Zápas o titul světo-
vých šampionů se uskuteční v sobotu 
4. května od 16.30 hodin.  

Podrobný program MS v para hokeji 
najdete na webových stránkách para-
ostrava2019.  

Již se rozběhl prodej vstupenek 
v síti smsticket a na pobočkách Ost-
ravainfo. Základní jednodenní vstup-
né začíná na 50 korunách. Zájemci si 
mohou ale vybrat i variantu až do výše 
500 Kč. Jedná se o dobrovolné vstup-
né, z nichž pořadatelé pořídí para ho-

kejistům potřebné vybavení – saně, 
hokejky, posilovací stroje. Dobrou zá-
bavu divákům nabídne i fanzóna. 

„Ostrava se v posledních letech stala 
městem, kde se konají ty nejprestiž-
nější sportovní turnaje. Jsme rádi, že 
můžeme finančně podpořit i tuto elit-
ní světovou soutěž pro handicapované 
hokejisty. Světový šampionát může 
být inspirací pro osoby s handicapem 
a návodem, jak aktivně a smysluplně 
trávit volný čas. Dlouhodobě a syste-
maticky podporujeme handicapované 
občany, a to formou dotací organiza-
cím, které těmto občanům pomáhají,“ 
řekl primátor statutárního města Ost-
rava Tomáš Macura. 

Mistrovství světa v para hokeji Os-

trava 2019 má i širší vzdělávací vý-
znam. „Několik desítek základních 
a středních škol z Ostravska se zapo-
jilo do Paralympijských školních dnů. 
Tento projekt přiblíží život handica-
povaných sportovců zdravým dětem. 
Ty se navíc rozdělí do týmů podle 
účastníků mistrovství a vytvoří všem 
zúčastněným státům fanouškovskou 
základnu,“ popsala zapojení školáků 
náměstkyně primátora pro školství 
a sport Andrea Hoffmannová. Je sym-
patické, že všechny budou mít díky to-
muto projekty své fandy. 

Ambasadorem letošního šampioná-
tu je brankář Dominik Hašek, který se 
v průběhu šampionátu setká s jednot-
livými týmy i s fanoušky.  (rs)

Pro zkušenosti do Švédska
Hokejisté 7. třídy HC Vítkovice Ridera 
absolvovali na přelomu února a břez-
na devítidenní turné ve Švédsku a se-
hráli čtyři přátelská utkání se stejně 
starými i staršími hráči. 

Ve Frölundě porazili stejně staré 
hokejisty 8:1, o rok starší hráče Tida-
holmu přehráli 10:3, s o rok staršími 
hráči Falköpingu remizovali 1:1. 

Poslední zápas se hrál v Eksjö, jen-
že tamní soupeř byl informován o síle 
vítkovických sedmáků, takže postavil 
tým, v němž byl jen jeden stejně starý 

hráč, dalších 15 mělo o rok více a dva 
patřili do dorostenecké kategorie. 
Švédové tak vyhráli 3:0, byť po velkém 
boji a bezbrankové první třetině. Nic-
méně Vítkovičtí ze švédského turné 
odjížděli spokojeni. 

„Pro naše hráče to byla první vel-
ká hokejová zkušenost v zahraničí 
a zvládli ji na výbornou. Nejen že měli, 
stejně jako my trenéři, šanci porovnat 
naši českou školu s tím, jak se hraje 
hokej ve Švédsku, ale zároveň si doká-
zali, že díky zodpovědnému přístupu 

a maximálnímu na-
sazení jsou schopni 
hrát i se staršími 
a mnohdy možná 
i zkušenějšími sou-
peři. Na všech hrá-
čích bylo znát, jak 
vážně berou svou 
roli a jak chtějí náš 
klub reprezentovat 
co nejlépe, což se 
podařilo. Za to jim 
patří obrovský dík,“ 
zhodnotil turné 
hlavní trenér vítko-
vických sedmáků 
Martin Tomášek.  (r)Sedmáci ve Švédsku.  Foto: archiv klubu

Čeští reprezentanti budou chtít získat v domácím prostředí medaili.  Foto: archiv

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová si s Dominikem Haškem vyzkouše-
la, jak se para hokej hraje.  Foto: René Stejskal

Plavkyně slaví další mistrovský titul
Plavkyně KPS Ostrava se 16. a 17. 
března účastnily v Brně mistrovství 
republiky družstev. V minulosti získa-
ly titul v letech 2012 až 2016. Tento-
krát se musely obejít bez dvou nejlep-
ších plavkyň Barbory Závadové a Věry 
Kopřivové. „Přesto děvčata dokázala 
zvítězit s jasným náskokem 57 bodů 
před druhými Pardubicemi. Ostravský 
plavecký klub tak opět potvrdil svou 
kvalitu,“ byl potěšen předseda klubu 
a trenér Jan Pala. Do finále se probo-

jovalo i ostravské družstvo mužů a ob-
sadilo 6. místo.

„Kvůli zdravotnímu stavu jsem na-
stoupila jen na 100 metrů znak a do 
štafety a jsem ráda, že jsem částečně 
pomohla našemu týmu k vítězství. Už  
pět let jsem znak neplavala tak rychle 
a čas byl necelé dvě desetiny od osob-
ního rekordu. S tím jsem spokojena. 
Celkově jsme odvedly skvělé výkony 
a ukázaly, že patříme do české špičky,“ 
uvedla Petra Gebauerová.  (rs)

Sportovci se již nyní mohou začít hlásit 
na červnový Olympijský běh v Porubě 
Registrace na T-Mobile Zlatý Olympij-
ský běh 2019, který se koná 19. červ-
na, jsou již spuštěny. Zájemci o účast 
se mohou přihlásit na stránkách www.
olympijskybeh.cz. Běh se koná na 80 
místech České republiky, přičemž je-
den z nejpočetnějších závodů bude 
v Ostravě-Porubě. 

Běžecké tratě v Porubě jsou dlouhé 
pět a 10 kilometrů a vedou krajem le-
soparku. Kratší běhy dětí a mládeže se 
konají na stadionu Arrows. 

Pořadatelé připomínají, že registra-
ce je možná je prostřednictvím webo-

vých stránek, na místě v den závodu 
se nelze registrovat. Hlavní závod má 
startovné odstupňované podle vybra-
né trasy, děti a mládež na krátkých 
tratích startovné neplatí.  

S myšlenkou pořádat Olympijské 
běhy na počest založení Mezinárodní-
ho olympijského výboru přišel v roce 
1987 legendární Emil Zátopek. Letoš-
ní závody se konají jako připomínka 
125. výročí založení Mezinárodního 
olympijského výboru a zároveň 120. 
výročí založení Českého olympijského 
výboru.  (rs)



OSTRAVSKÁ RADNICE  DUBEN 201916

Májová Plesná
Městský obvod Plesná zve na 22. 
ročník tradičního folklorního fes-
tivalu Májová Plesná konaný ve 
dnech 30. dubna a 1. května v are-
álu před hasičskou zbrojnicí a DDM 
Plesná. 

V úterý 30. dubna návštěvníkům 
zahraje Standa Hranický memoriál 
a Rock&Roll Band Marcela Wood-
mana. Ve středu 1. května projde 
Plesnou krojovaný průvod třemi 
směry – Nová Plesná – zastávka 
U Slepic – Hrabek – u hřiště Žižkov 
– u Nováků. Hlavní program se ode-
hraje v areálu před hasičskou zbroj-
nicí a DDM Plesná. Od 13.45 bude 
na programu Gulášfest s ochutnáv-
kou a vyhlášením nejlepšího guláše, 
ve 14.30 se můžete těšit na vystou-
pení folklorních souborů. Od 17. 
hodiny zahraje František Nedvěd 
a Tie Break. Projekt je realizován 
za finanční podpory města Ostravy. 
Více informací naleznete na strán-
kách Městského úřadu Plesná.  (hob)

Třetí ročník Garden Food Festivalu nabídne kulinářské speciality a degustace 

Milovníci dobrého jídla zamíří na hrad
Milovníci dobrého jídla zamíří o ví-
kendu 27. a 28. dubna na Slezsko-
ostravský hrad, kam se přesunul 
z Dolní oblasti Vítkovice již třetí roč-
ník oblíbeného Garden Food Festiva-
lu, který se letos spojil s neméně oblí-
beným Karnevalem chutí. 

V programu se objeví špičkoví ku-
chaři, originální pokrmy a nápoje, 
neotřelé prezentace známých i méně 
známých restaurací i exotické specia-
lity připravené pouze pro tuto příleži-
tost. Představí se kulinářské koncepty 
z celé republiky i zahraničí, příchozí 
ochutnají farmářské a lokální produk-
ty, destiláty, tuzemská a světová vína 
nebo pivo z minipivovarů. V degus-
tačním menu nechybí ani regionální 
produkty.

Novinkou letošní série akcí je spoje-
ní jídla s uměním. „Program na pódiu 
prodloužíme až do večera. Gastrono-
mii na scéně vystřídá muzika, která 
navodí správnou atmosféru ke ku-

linářským zážitkům. Návštěvníci se 
mohou těšit na blues, jazz, latinu a po-

dobné pohodové žánry,“ zmínil ředitel 
festivalu Dušan Neumann.  (rs)

Kuchaři na Slezskoostravském hradě nabídnou návštěvníkům domácí i světové 
speciality.  Foto: archiv pořadatelů

Fantasy příběh i vzpomínky se odehrávají v Ostravě
Na pultech knihkupectví se objevily 
dvě nové knihy, jejichž děj je zasazen 
do Ostravy. Jednatřicetiletá ostrav-
ská rodačka Petra Slováková vydala 
v nakladatelství Host svou již pátou 
knihu Střípky času. Fantasy příběh se 
odehrává v Ostravě. „Částečně v Zá-

břehu, odkud pocházím, částečně 
v centru města. Dívka Jana zjistila, že 
má schopnost cestovat v čase. Proto-
že pochází ze sociálně slabé rodiny, 
přivydělává si prodejem starožitností 
přenesených z minulosti. Když má-
lem přijde o život, zachrání ji policejní 

vyšetřovatel, který 
dívku díky jejím 
schopnostem za-
člení to svého týmu 
pro vyšetřování 
n a d p ř i r o z e n é h o 
zločinu. Jana se tak  
v příběhu střetává 
s čaroději, kteří si 
podmaňují město,“ 
naznačila příběh 
autorka.

Autorem druhé 
„ostravské“ knihy 
je Oldřich Šuleř 
(1957), syn známé-
ho spisovatele, dra-
matika a novináře 

O l d ř i c h a 
Šuleře, kte-
rý zesnul 
v roce 2015. 
Vypráví o 
životě v so-
c i a l i s t i c -
kém Česko-
slovensku, 
především 
v Ostravě, 
a povídky 
o h r a n i č i l 
s r p n o v o u 
o k u p a -
cí z roku 1968 a sametovou revolucí 
v roce 1989. Své vzpomínky přetavil 
do pestrého vyprávění o studiu na vy-
soké škole, hornickém večeru, vojen-
ské službě nebo o aktivitách estébáků, 
kteří pronásledovali jeho otce. Na dra-
matické situace, kdy šlo doslova o exis-
tenci, se dokázal podívat s humorem. 
Téměř třísetstránková kniha vyšla 
v nakladatelství Pavla Kotrly.  (rs) Petra Slováková s knihou Střípky času.  Foto: René Stejskal

Velikonoční radovánky oživí hrad i centrum města
Na Slezskoostravském hradě se již 
tradičně koná v sobotu 13. dubna veli-
konoční lidový jarmark s programem, 
ukázkami řemesel a prodejem umělec-
kých předmětů. Návštěvníci se mohou 
naučit plést velikonoční pomlázku, 
sledovat ukázky lidových zvyků nebo 
načerpat inspiraci, jak nazdobit vázy, 
vajíčka, košíčky a jiné tradiční výrob-
ky. Pro děti bude připravený bohatý 
doprovodný program. Mohou si zkusit 
vyfouknout vajíčka a naučit se jedno-
duché techniky malování vajíček.

Příjemnou atmosféru doladí pro-
gram na pódiu v podobě vystoupení 
dětských souborů lidových písní a tan-
ců, folklorních souborů Moravy a Slez-
ska, dětský stylový dřevěný kolotoč 
a ohrádka se živými zvířátky.

Pětidenní velikonoční jarmark bude 
pokračovat od pondělí 15. dubna i na 
Masarykově náměstí, které ožije lido-
vými tradicemi a zvyky vztahujícími se 
k Pašijovému týdnu. 

Velikonoční symboly a květiny bu-
dou zdobit takřka každý stánek a vůně 

grilovaných dobrot, domácího chleba, 
škvarků, cukrovinek se bude linout 
celým  náměstím. Pokud se v těchto 
dnech vydáte do centra města, uvidíte 
kromě jiného při práci řezbáře, dráte-
níka, perníkářky, kováře či košíkářky. 
Po vzoru Maďarska či Polska zde vznik-
nou také netradiční obří makety kras-
lic, jejichž výzdoba bude především na 
dětech a jejich rodičích, kteří se mohou 
zapojit. Chybět nebudou živá zvířátka, 
poníci nebo historický kolotoč, jež bu-
dou také součástí jarmarku.  (hob)

Plavci svedou boje 
o kvalifikační limity
Na Velkou cenu Ostravy v plavání, je-
jíž 26. ročník se koná 3. až 5. května 
v krytém bazénu v Porubě, dorazí silná 
konkurence. Čeští i zahraniční plavci 
budou usilovat o limity na mistrov-
ství světa dospělých i juniorů na letní 
univerziádu, juniorský evropský šam-
pionát i olympiádu mládeže. Závody 
jsou zároveň součástí Českého poháru 
v plavání. Pořadatelé proto očekávají 
mimořádně silnou konkurenci včetně 
zahraničních medailistů z evropských 
a světových mistrovství.  (rs)

Skalničkáři pořádají 
v dubnu dvě výstavy
Klub skalničkářů Adonis Ostrava 
pořádá v dubnu dvě výstavy pro ve-
řejnost. Předjarní výstava má ter-
mín 12. až 13. dubna a uskuteční se 
ve Středisku přírodovědců Korunka 
v Čkalovově ulici 10 v Porubě. V mi-
nulém čísle jsme chybně uvedli, že 
tato výstava se koná v březnu. Hlav-
ní jarní výstavu mohou zájemci na-
vštívit 26. – 27. dubna. Obě výstavy 
jsou přístupné vždy v pátek od 9 do 
17 a v sobotu od 8 do 12 hodin. Po-
řadatelé připravili prodej skalniček 
i poradenskou službu.   (rs)


