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Skelet se změnil ve vědecko-technický park
Stavba budovy, která měla sloužit jako
krajské sídlo komunistické strany, začala v roce 1987. Po sametové revoluci
se výstavba zastavila. V budově měla
sídlit pojišťovna, úřady nebo vědecká
knihovna. Zůstalo však jen u plánů.
Proto se do řešení problému vložilo město, které pozemky se skeletem
prodalo a ve smlouvě si vynutilo pod
sankcemi termín, do kdy musí být budova dostavěna. Vzhledem k několikaměsíčnímu zpoždění developer zaplatil pokuty ve výši 17,5 milionu korun,
avšak budova je po dlouhých 32 letech
konečně hotová a nehyzdí město.
Dvě třetiny budovy jsou podnikatelským inkubátorem a vědecko-technickým parkem, který poskytne zázemí
pro stavební, energetické a IT firmy.
Třetinu prostor pronajme jako kanceláře, lékařské ordinace nebo prodejny.
Náklady na přestavbu přesáhly půl
miliardy korun, 141 milionů činily evropské dotace. 
(hob, res)

V dostavěné budově sídlí vědecko-technický park a podnikatelský inkubátor. 

Foto: René Stejskal

Beach volejbal: skvělí diváci Landscape festival kultivuje

problematická místa v Ostravě

David Schweiner v akci. 

Druhý ročník turnaje světové série
v beach volejbalu J&T Banka Ostrava
Beach Open se mimořádně vydařil. Po
oba víkendové dny byl areál v Dolní
oblasti Vítkovice beznadějně vyprodaný a diváci vytvořili hráčům bouřlivou
kulisu. Svým povzbuzováním pomohli
českým mužským jedničkám k životní-

Foto: Lukáš Kaboň

mu úspěchu – postupu do finále, kde
narazili na nejlepší světový pár současnosti, Nory Mola a Söruma. Favorizované Nory v prvním setu dokonce
přehráli, v dalších dvou pak podle
očekávání dominovali Norové. Přesto
druhá příčka v tak prestižním turnaji je
životním výsledkem českého páru. (rs)

Landscape festival se zabývá veřejným
prostorem a jeho problematickými
místy v Ostravě. Do festivalu, který
spolupořádá město, se zapojili nejen
čeští a zahraniční architekti, urbanisté a umělci, ale také studenti vysokých
škol a laická veřejnost. „Vzniklo tak 30
instalací, které dotvořily, zpřístupnily
nebo zatraktivnily jinak zapomenutá
místa. Malé Bazaly, barevná stezka
Komunikační vrstvy, Pasáž velkoměsta
nebo třeba Záhon Ostravy nelákají jen
svými atraktivními názvy. Trasa festivalu a jeho instalace upozorňují na bariéry ve městě a prověřují jejich možná
propojení,“ připomenula náměstkyně
primátora Kateřina Šebestová.
Nepřímo tak cílí na aktuální problémy ve městě a prověřují nová pěší
a cyklistická spojení, celkem až devět
kilometrů tras. „Z praxe jiných měst
víme, že některé navržené instalace se
staly součástí veřejného prostoru a totéž očekáváme i v Ostravě,“ potvrdila
náměstkyně Kateřina Šebestová. Festival trvá do 10. října. 
(av)

Jednou z festivalových instalací je výstava s posezením, které si vyzkoušeli
primátor Tomáš Macura (vpravo), náměstkyně Kateřina Šebestová a ředitel
festivalu Dan Merta.  Foto: Lukáš Kaboň
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Odborná porota i veřejnost se shodly, první místo patří tělocvičně, druhé parku

Cena za Stavbu roku míří do Petřkovic
Přístavba tělocvičny, šaten a učeben
výtvarné výchovy základní školy v Petřkovicích získala hned dvě ceny. Stala se Ostravskou stavbou roku podle
hodnocení poroty a zároveň získala
nejvíce hlasů ve veřejném hlasování.
Autorem návrhu přístavby je architektonická kancelář Petra Lichnovského
z Ostravy. Porota i veřejnost vybírala

z   celkem patnácti přihlášených staveb. Jednalo se o sedm novostaveb, tři
rekonstrukce a pět rekonstrukcí s novostavbou.
„Město touto soutěží podporuje
a zviditelňuje investory i architekty,
kteří se na nových stavbách nebo rekonstrukcích podílejí. V souvislosti
s tímto krokem byl změněn také název

Interiér moderní tělocvičny s lezeckou stěnou v Petřkovicích. 

Foto: Petr Sikula

soutěže, Dům roku nahradila Stavba
roku. Nově se o ocenění mohou ucházet autoři úprav veřejného prostoru,
který byl v minulosti opomíjen. Právě veřejný prostor dotváří charakter
města, obyvatelům přináší oddechové zóny a příjemná místa pro trávení
volného času. Věříme, že se díky této
změně rozšíří portfolio účastníků
v soutěži,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.
Oceněné Ostravské stavby
roku:
1. místo: Přístavba tělocvičny, šaten
a učeben výtvarné výchovy ZŠ Petřkovice
2. místo: Lesní park Hrabovjanka
Čestné uznání: Výstavba budovy
výzkumného a inovačního centra
Čestné uznání: Těžní budova s těžní
věží větrní jámy Alexander č. 2
Čestné uznání: Rekonstrukce Stodolní 9
Hlasování veřejnosti: 1. Přístavba tělocvičny, šaten a učeben výtvarné výchovy ZŠ Petřkovice (319 hlasů),
2. Lesní park Hrabovjanka (243),
3. Výstavba budovy výzkumného
a inovačního centra (200). 
(av)

Kancelář Refill má za sebou první rok fungování
Již rok pracuje na rozvoji služby dočasného užívání opuštěných budov
v Ostravě kancelář Refill. Vytvořila databázi více než stovky nevyužívaných
budov a prostranství a další postupně
přibývají. S některými majiteli již dohodla jejich dočasné využití. Kancelář
oslovila desítky jednotlivců i skupin,
které hledají prostory pro své aktivity.
V databázi jich je aktuálně 72.
„Refill kancelář má za sebou rok
svého fungování a ráda bych připo
mněla, že Ostrava se jako jediné město v České republice rozhodlo vznik
takové kanceláře podpořit. Jelikož
svým zaměřením tematicky zapadá
do konceptu Městského ateliéru pros-

torového plánování a architektury,
směřujeme k tomu, aby se stal projekt Refill jedním z jejich nástrojů,“
vysvětluje náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.
Refill kancelář v prvním roce svého
fungování provozovalo Kulturní centrum Cooltour Ostrava. Podařilo se
mu vytvořit kontaktní místo pro veřej
nost se zájmem o dočasné užívání
opuštěných budov, byla vytvořena
databáze čítající více než stovku prázdných budov a prostranství, z nichž je
25 v majetku města. Zároveň vznikla
databáze 72 projektů (od neziskových
aktivit, přes performance, výstavy
a festivaly po start-upy či řemeslné

dílny), jejichž autoři by rádi opuštěné
budovy či pozemky dočasně užívali.
Projekt Refill byl spuštěn v září
2015. V první fázi vzniklo partnerství
šesti měst (Gent, Amersfoort, Brémy,
Atény, Poznaň, Riga), které nástroj
dočasného užívání používají pro
svůj rozvoj úspěšně již řadu let. Tito
zkušenější partneři stanovili kritéria
pro zapojení dalších čtyř měst Helsinek, Kluže, Nantes a Ostravy, která
zaujala svým proaktivním přístupem
místních iniciátorů dočasných aktivit.
Vznikla tak inspirativní mezinárodní
síť měst pro výměnu zkušeností, která
dává šanci nápadům, lidem, budovám
a městům. 
(av)

ze zasedání zastupitelstva města Ostravy
Zastupitelé se sešli na svém 5. jednání
v tomto volebním období 22. května.
Rozhodli, že z jejich jednání bude pořizován audiozáznam a ten bude umístěn na webových stránkách města.
Rovněž probírali možnost, že jednání
zastupitelstva bude přenášeno přímým přenosem. Rozšířili Statut města
o možnost uzavírání kupních smluv
obvody. Odhlasovali poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2019 a poskytnutí finančních prostředků v rám-
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ci výzvy 30 let od sametové revoluce
– 30 let svobodné tvorby. Vyhláškou
omezili provozování hazardních her
na území města.
Odhlasovali záměr prodat pozemky
v oblasti Nové Karoliny pojmenované
Slza a Trojzubec s tím, že investor zajistí parkování automobilů v podzemním parkovišti. Dotacemi podpořili
spolky TJ Sokol Koblov a Tělovýchovná jednota Ostrava, dále poskytli dotace na zajištění 20. ročníku mezinárod-

ního veletrhu Czech Raildays a na 17.
ročník Celorepublikového pracovního
setkání pracovníků odboru hygieny
obecné a komunální. Účelovou dotací
částečně pokryli náklady na činnost
dobrovolné rybářské stráže. Zastupitelé také odsouhlasili realizaci akcí
v Městské nemocnici Ostrava a jejich
financování z rozpočtu města. V závěru si vyslechli informace o postupu
prací na sanaci ekologické zátěže Laguny Ostramo. 
(rs)
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Záznam z jednání
je na webu města
Z jednání zastupitelstva města Ostravy je pořizován záznam. Zájemci
jej naleznou na webových stránkách
města pod odkazem: www.ostrava.cz/
cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022. 
(rs)

Zájem o kotlíkové
dotace byl vysoký
Zájem o kotlíkové dotace byl letos
vysoký. V pondělí 13. května, kdy
krajský úřad začal žádosti přijímat,
byla pro náš kraj určená půlmiliarda korun vyčerpána za pouhých 54
vteřin. Během dvou hodin žádosti
o dotaci poslalo 10 tisíc občanů.
Ministerstvo životního prostředí
navýšilo prostředky, aby dotace získalo 7500 žadatelů a přislíbilo další
finance. Kotlíkovou dotaci tak získá
10 tisíc žadatelů z našeho kraje.
„Přímo z Ostravy bylo podáno
343 žádostí. V minulých vlnách si
o příspěvek na výměnu kotle požádalo 1479 Ostravanů, což je celkem
1822 domácností, které si vyměnily nebo vymění starý kotel za nový
ekologický,“ uvedla náměstkyně
primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová.
Ostrava upořádala pro zájemce o výměnu starých kotlů dva
semináře a zřídilo v prostorách
magistrátu infopoint. Pracovníci
magistrátu poskytovali zájemcům
podrobné informace a pomáhali
jim s vyplněním žádostí, aby měli
všechny potřebné náležitosti.
„Ostrava přispívá všem žadatelům o kotlíkovou dotaci částkou
10 tisíc korun, takže zájemci získají dotaci až 145 tisíc korun, což by
mělo pokrýt veškeré náklady na
výměnu kotle. Navíc jsme všem žadatelům nabídli možnost bezúročné půjčky, aby nemuseli výměnu
kotle do doby, než dostanou dotaci,
financovat ze svého,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.  (r)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke
svému 7. jednání ve volebním období 2018–2022 sejde 19. června 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.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho
orgány – Zastupitelstvo města.  (hob)
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Masarykovo náměstí – relax i sport
proměna města

Nezastavěná část Masarykova náměstí, na níž byly koncem 60. let minulého
století strženy domy, by mohla výrazně
změnit svou podobu. „V tomto místě
by mohla vzniknout prodejní místa,
food zóna a plocha pro relaxaci. Nechali jsme zpracovat architektonický
návrh a nyní zjišťujeme, zda by o takový koncept byl zájem,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.
Architekti Markéta a Ondřej Vysloužilovi představili veřejnosti přímo
na náměstí návrhy, jak by mohla být
tato plocha využita do doby, než na ní
začne archeologický průzkum a následná výstavba. Nestane se tak dříve
než za pět let.
„Navrhujeme tedy dočasné řešení a vycházeli jsme z námětů občanů z únorové debaty ve Staré aréně.
Zpracovali jsme tři varianty na využití
tohoto prostoru, přičemž část plochy
budou tvořit gastro kontejnery. Ty

Magistrát je opět
přívětivým úřadem
Magistrát města Ostravy uspěl ve
čtvrtém ročníku soutěže Přívětivý
úřad a obhájil své loňské prvenství. Stále je tedy nejpřívětivějším
úřadem Moravskoslezského kraje
v kategorii obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo hodnotilo 60
kritérií, např. bezbariérový přístup,
poskytování formulářů na viditelných místech a na webu, oznámení o vyřízení požadavku, možnosti
úhrady poplatků, možnost nahlásit
škodu na majetku města, zveřejňování materiálů ze zastupitelstva na
webu, vydávání zpravodaje a výroční zprávy, zveřejňování smluv atd.
Důležitou částí hodnocení bylo poskytování nadstandardních služeb
či běžných služeb v nadstandardní
kvalitě. 
(rs)

Vizualizace architektů Vysloužilových ukazuje jednu z variant úpravy části náměstí.

mohou sloužit k podávání občerstvení, ale také jako malé prodejničky,“
vysvětloval Ondřej Vysloužil. Možné je
i letní kino. Na větší části plochy bude
jedno větší nebo dvě menší hřiště,

která se v zimě jednoduchou úpravou
promění v kluziště. Hlavní myšlenkou
je, aby plocha sloužila ke sportování
a relaxu celoročně. Změna by mohla
nastat již v příštím roce. 
(rs)

Sametovou revoluci připomene
18 akcí podpořených městem
Od Sametové revoluce letos uplyne
30 let. Událost připomene řada akcí,
které finančně podpoří město Ostrava.
Z dotační výzvy bylo na 18 schválených
projektů rozděleno 685 tisíc korun.
„Jedním z podpořených projektů je
happening, který připomene skutečná
událost z listopadu 1989 – lidský řetěz
kolem centra města. Po trase lidského
řetězu budou umístěny dobové instalace z historické vojenské a policejní
techniky s lidmi v dobových kostýmech, na které navážou instalace
fotografií a dobových dokumentů,
které připomenou významné okolnosti událostí podzimu 1989 v Ostravě
a v Československu,“ uvedl náměstek
primátora Zbyněk Pražák.
Dalšími projekty jsou projížďky
školáků
historickými
autobusy

po významných místech Ostravy
s výkladem lektora o událostech roku
1989, dále besedy, výstavy, přednášky,
workshopy nebo vydání publikace.
Jednou z prvních akcí je právě probíhající výstava snímků v Ostravském
muzeu fotografa Jiřího Kudělky. Dějištěm černobílých snímků ostravského
fotografa je Ostrava 80. let minulého
století a listopad 1989. V klíčových
okamžicích politického zvratu jsou zachyceni Ostravané, známé osobnosti,
zaplněná náměstí, živé diskuze mezi
mladými zastánci změn a starší generací nakloněné stávajícímu systému.
Výstava potrvá do 8. srpna.
(rs)

Obyvatelům domova Sluníčko slouží kaple

Kaple svaté Ludmily v areálu domova Sluníčko. 

Foto: Jiří Zerzoň

Novou kapli v domově pro seniory Sluníčko v Syllabově ulici ve Vítkovicích
posvětil 16. května biskup František
Václav Lobkowicz. „Jsem rád, že mohu
být s vámi a sdílet váš osud,“ řekl biskup.
Zahradní kaple je zasvěcena svaté
Ludmile. Obyvatelé domova tak získali důstojný prostor k modlitbám
a sloužení mší. Ty se dosud konaly ve
společenské místnosti. Kaple je navíc
bezbariérová s kapacitou pro třicet lidí.
Další místa jsou k dispozici před kaplí
na dřevěných lavičkách. Slavnostního
posvěcení se zúčastnili také primátor
Tomáš Macura a náměstek Zbyněk
Pražák. 
(rs)

Město i nadále
omezuje hazard
Ostrava přistoupila k další regulaci hazardu od 1. července letošního
roku, kdy budou povoleny jen živé
hry v kasinech, tj. ruleta a karetní
hry. Provoz automatů bude postupně ukončen podle termínů schválených ministerstvem financí nebo
obecním úřadem, který povolení
k umístění hazardní hry vydal podle nového zákona. Dosud je na
území města 42 míst, kde mohou
být automaty podle platné vyhlášky
provozovány.
„Po částečné regulaci, která
začala platit na začátku roku 2017,
přistoupíme k úplnému zákazu
provozu automatů, a to na území
celého města. Vyhláška, kterou zastupitelé schválili před čtyřmi lety
v říjnu, byla připravena na základě
vyjádření jednotlivých obvodů
a v rámci města se velmi lišila. Od
úplného zákazu, přes povolení kasin až po schválené výherní hrací
přístroje. Teď budou podmínky
jednotné pro celé město. Provoz
všech přístrojů na celém území
Ostravy bude ukončen nejpozději
do tří let,“ řekl náměstek primátora pro finance a rozpočet Martin
Štěpánek.
Průměrná měsíční prohra na jednu osobu na jednom automatu činí
podle Národního monitorovacího
střediska 46 tisíc korun. To má de
vastující dopad na rodiny a souvisí
s kriminalitou. Osoby závislé na
hracích automatech se také dostávají do exekucí. 
(rs)

Fenomén řeky
Řeky ve městě jsou fenoménem, ke
kterému si v posledních letech znovu
hledáme vztah. Řada měst v zahraničí
i v Česku se snaží řeky začlenit do svého veřejného prostoru. V rámci festivalu Pestré vrstvy ve Fiducii odborníci
a široká veřejnost řešili otázky, jak s
řekou v krajině města pracovat, jak ji
přizpůsobit lidským potřebám, zda lze
revitalizaci řeky pojmout tak, aby byla
přínosem pro lidi i živočichy. Náměstkyně primátora pro životní prostředí
Kateřina Šebestová hovořila o revitalizaci řeky na území města a o změnách,
které řeku Ostravici čekají.
„Oblast pravého břehu řeky Ostravice se postupně mění v příjemné,
kultivované místo. Svah u památníku
byl vyčištěn, odborníci provedli ořezy
stromů a zeleň doplnily nově vysazené
listnaté i jehličnaté stromy, keře, trvalky, kvalitní trávník a další rostliny.
Nábřeží láká také workoutovým hřištěm a zajímavým mobiliářem,“ dodala
náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. 
(hob)
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Nejlepší školáky čekalo velké finále plné zábavy na Slezskoostravském hradě

Tisíc dětí soutěžilo v Prameni vody
ekologická výchova

Soutěž pro děti 4. a 5. tříd základních
škol Hledej pramen vody se letos konala již poosmnácté. Zúčastnilo se jí
přes tisíc dětí a do finále, které se konalo 31. května na Slezskoostravském
hradě, postoupilo 24 nejlepších družstev. Pětičlenná družstva soutěžila,
pro zbývající děti z těchto tříd připravili pořadatelé zábavný program. Vše
se týkalo vody a děti si díky soutěži
vytvářejí k používání a využívání vody
kladný vztah a seznamují se s problémy.
Základní kolo vyhrálo družstvo
Koumáků ze ZŠ ve Vratimově a svou
pozici obhájilo i ve finále na hradě.
Druhé místo obsadil tým Hastrmánků ze ZŠ Františka Formana z Dubiny a tato škola je tak v této soutěži
nejlepší v Ostravě. Třetí příčka patří
Čochtanům ze ZŠ Prima škola z Vítkovic. Ceny a šeky věnované městem
předali školám náměstkyně primátora
Kateřina Šebestová a generální ředitel
pořádající společnosti OVAK Vojtěch
Janoušek.
„V Ostravě sice máme jednu z nejkvalitnějších vod u nás, ale stále jí věnujeme zvýšenou pozornost. Těší mě,

Nejlepší ostravská škola Františka Formana s týmem Hastrmánků, kterým předali ceny Kateřina Šebestová a Vojtěch Janoušek. 
Foto: Adolf Horsinka

že její důležitost a nepostradatelnost si
uvědomují také žáci základních škol,“
řekla náměstkyně primátora Kateřina
Šebestová.
„Město Ostrava má k ekologii i přírodě vůbec velmi pozitivní postoj
a osvětu u dětí považujeme za velmi

důležitou. Nejen, že se tím formuje jejich postoj k problematice, ale mohou
tím pozitivně ovlivnit i své rodiče. I to
je jeden z důvodů, proč jsme soutěž
Hledej pramen vody finančně podpořili,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová. 
(rs)

časné době máme v Ostravě 530 kol ve
212 stojanech. Bikesharing v Ostravě
nyní provozují dvě firmy,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Veřejnou zakázku na bikesharing
letos vyhrála s modrými koly firma
Nextbike, která nabídla nižší cenu
a město jí na provoz kol přispěje částkou 4,5 milionu korun ročně. Druhý
neúspěšný žadatel, firma Rekola s růžovými koly, která tento systém v Ostravě provozovala loni, se rozhodla, že

bude pokračovat i bez podpory města.
„Obě firmy potvrzují, že mají dobré
výsledky. Stojany na kola jsou nyní
i v dalších městských obvodech, dokonce i v těch menších jako Hošťálkovice, a i tam lidé o bikesharing mají
velký zájem,“ dodal primátor Macura.
V Ostravě se počet kol v nejbližší době
zvedne o dalších 200 na 730. Cyklisté
si kola nejčastěji půjčují u Fóra Nová
Karolina, v Komenského sadech nebo
na Masarykově náměstí. 
(r)

Ostravané využívají Komunitní park Tržnice
fajnova
Ve středu 29. května byl slavnostně
otevřen Komunitní park Tržnice. Je
jedním z projektů, který podpořilo
město dotačním programem fajnOVY
prostor. Vznikl díky iniciativě Kulturního centra Cooltour Ostrava.
Komunitní zahrady jsou fenoménem poslední doby. Většina jejich zakladatelů našla inspiraci v jiných světových metropolích – především New
Yorku a Berlíně. Základní myšlenkou
komunitního zahradničení je aktivní
využití opuštěných ploch uprostřed
města ke společnému pěstování zeleniny a jiných plodin, a tím také posílení mezilidských vztahů a sousedské
soudržnosti.

Rekonstrukce křižovatky
Českobratrské a Sokolské
třídy začne v červnu
Křižovatku ulic Českobratrská a Sokolská třída v centru Ostravy čeká
rekonstrukce. Práce jsou naplánovány od června do září letošního
roku. Rekonstrukce začala 4. června. Doprava bude omezena až začátkem prázdnin. 
(hob)

Stipendisté na výstavě

Ostravané si oblíbili jízdu na sdílených kolech
Zájem o sdílená kola, tzv. bikesharing,
je letos v Ostravě mimořádný. I přes
nepříznivé počasí v květnu se počet
výpůjček oproti loňsku zdvojnásobil.
Zatímco v loňském roce provozovatelé bikesharingu zaznamenali denně
kolem 700 výpůjček, letos jich je denně 1500, a to i přes deštivé a chladné
počasí koncem dubna a května.
„Je dobře, že pokračujeme v nastoupeném trendu a bikesharing si díky
tomu získává nové uživatele. V sou-
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Komunitní zahrádka na Černé louce byla otevřena na začátku června
2015. Po další dva roky byla dočasná
komunitní zahrada vždy na podzim
zbourána a na jaře znovu vybudována.
Díky dotačnímu programu fajnOVY prostor města Ostrava začalo
plánování mnohem většího projektu, a to Komunitního parku Tržnice,
jehož součástí je kromě komunitní
části i část veřejná určená Ostravanům pro trávení volného času. Kromě
ukázkových vyvýšených záhonů zde
najdete i bylinkovou spirálu, ovocné
stromy, květnatou louku, broukoviště
nebo hmyzí hotel.
Kolem třiceti zahradníků v 60 vyvýšených záhonech pěstuje zeleninu,
bylinky i květiny. Každý člen komu-

nity má k zahradě celoročně přístup.
Do budoucna zde zakladatelé plánují
pořádat semináře nebo přednášky na
různá témata spojená se zahradničením nebo ekologií. 
(hob)

Zuzana Vinklárková (vlevo) z projektu
Komunitního parku Tržnice, společně
se zahradní architektkou Radkou Matuszkovou. 
Foto: Hana Oborilová

Osobnosti sedmi vynikajících studentů, jimž přispívá na studia jejich rodné město, přibližuje výstava Stipendia
města Ostravy instalovaná od začátku
června ve foyeru Nové radnice. Jedná
se o již tradiční výsledek spolupráce
oddělení školství Magistrátu města
Ostravy se Střední uměleckou školou.
Výstavu připravili studenti 3. ročníku
oboru Grafický design. Fotografování
realizovali studenti 3. ročníku oboru Fotografie a média. Výstava je ke
zhlédnutí do konce června. 
(hob)

Domov Korýtko nabízí
moderní metody péče
Zaměstnanci Domova Korýtko se
vzdělávají v oblasti bazální stimulace. Naplňují tak potřeby lidí s horší
hybností, komunikací a vnímáním
a získali certifikát Pracoviště Bazální stimulace. Předtím úspěšně prošla
služba Domova se zvláštním režimem
auditem České alzheimerovské společnosti.
Korýtko se také otevírá širší veřejnosti propojením trávení volného
času svých klientů při společných aktivitách se seniory z blízkého okolí. Od
května senioři navštěvují vždy v úterý
od 14 hodin cvičení s overballem a ve
středy ve stejný čas cvičení jógy.  (ks)

Přijďte oslavit
Den archivů
Archiv města Ostravy, který sídlí ve
Špálově ulici za přívozským náměstím, se připojuje k Mezinárodnímu
dni archivů. V úterý 11. června od
9 do 17 hodin připravil program
pro veřejnost a školáky.
„Pořádáme komentovanou prohlídku archivních depozitářů, výstavu archivních nej – největší,
nejmenší, nejstarší. Zájemci si
s námi projdou historii fotografování a v interaktivní knižní dílně si
vyzkoušejí barevné mramorování
papírů,“ zve ředitelka archivu Hana
Šústková. Družstva školáků a předškoláků si v dopoledních hodinách
zasoutěží o odměny ve skládání archivních kartonů na čas. 
(rs)
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Ostravské projekty přinesou 178 nájemních bytů
Ostrava připravuje pět projektů bytových domů, v nichž vznikne 178 nájemních bytů. Jedná se o novostavby
nebo o rekonstrukce domů, kde dosud
byly kancelářské prostory.
Rekonstrukce domu v Husově ulici
7 zahrnuje přestavbu kancelářských
prostor na 23 bytů a rekonstrukce dalšího domu ve Střelniční ulici přinese
městu 11 bytů. V Husově ulici začnou
práce ještě letos. Ve Střelniční se práce
rozběhly, avšak zhotovitel zkrachoval,
takže v rekonstrukci se bude pokračovat až příští rok s novou stavební firmou.
„Převzali jsme od obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz projekt na výstavbu
Rezidence Janáčkova s 26 byty. Na
tuto stavbu již bylo vydáno stavební
povolení, avšak obvod nechtěl v projektu pokračovat, aby se nezadlužil.
Proto jej dokončíme my. Byla by ško-

Tramvaje Stadler ujely
již milion kilometrů
Nové ostravské tramvaje Stadler
nOVA před nedávnem oslavily rok od
svého příjezdu do Ostravu. V květnu
se jim podařilo překonat významný
milník – s cestujícími ujely už jeden
milion kilometru.
První tramvaj Stadler nOVA dorazila do Ostravy loni v dubnu a první
cestující se mohli moderní tyrkysovou
tramvají poprvé projet v polovině srpna. Dopravní podnik Ostrava zatím
disponuje 31 novými tramvajemi, zbývajících devět vozidel dorazí do konce
září. Nové tramvaje značky Stadler
dosahují téměř stoprocentní provozní
spolehlivosti.
(hob)

Vizualizace bytového domu v Janáčkově ulici.

da, kdyby se tato připravená stavba
nezrealizovala,“ řekl primátor Tomáš
Macura.

Město rovněž převezme projekt na
výstavbu domů na rohu ulic Biskupská a Kostelní, kde proběhla architek-

Dvoupatrové autobusy budou atrakcí
Turistickou atrakcí Ostravy se už
v příštím roce mají stát dva dvoupatrové autobusy s ekologickým pohonem,
které budou vozit návštěvníky Ostravy
z Dolní oblasti Vítkovice do zoologické
zahrady a zpět. Po předchozích dvou
nezdarech, kdy se do výběrového řízení nepřihlásil žádný zájemce, jsou
v soutěži na dodávku doubledeckerů
dva uchazeči.
„Dopravní podnik zatím doubledeckery soutěžil dvakrát a ani jednou neuspěl. Teď při třetím výběrovém řízení
nám přišly dvě nabídky, které se nyní
zkoumají, jestli vyhovují zadání,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.
„Mám naději, že ty dvě nabídky

vyhoví. Autobus je vlastně dělaný na
míru pro Ostravu. Navíc požadujeme
nízkoemisní nebo bezemisní vozidlo,
a to bylo tou největší překážkou v tom,
abychom nějaké nabídky dostali,“ dodal primátor Macura.
Předpoklad je, že turisté, kteří přijíždějí do Ostravy, zaparkují v Dolní
oblasti Vítkovice, kde si mohou prohlédnout industriální památky. Poté
nasednou do autobusu, který je doveze
do zoologické zahrady. Kromě toho, že
projížďka dvoupatrovým autobusem
bude pro turisty atrakcí, linka odlehčí přeplněným parkovištím u zoo tím,
že část návštěvníků zaparkuje v Dolní
oblasti. 
(r)

tonická soutěž, avšak centrální obvod
nechce tento projekt opět kvůli financím realizovat. V místě bude po dostavění v roce 2022 třicet tři terasovitých
bytů a součástí objektu bude i podzemní garáž s 43 parkovacími místy.
Nejrozsáhlejším projektem jsou
Nové Lauby, které má tvořit pět domů
s 85 byty a podzemním parkovištěm
pro 162 automobilů a dalšími 12 parkovacími místy v nadzemí. Zde je začátek výstavby naplánován až na rok
2022, protože předtím musí v místě
proběhnout rozsáhlý archeologický
průzkum. „U posledních dvou projektů zvažujeme zapojení soukromých investorů. Podmínkou ovšem je, že byty
budou sloužit nájemnímu bydlení,“
doplnil primátor Macura.
Tyto projekty přinesou městu 178
bytů pro nájemní bydlení a 205 parkovacích míst v podzemí. 
(ph)

Dosloužilá tramvaj se
promění v kavárnu
Tramvaj z roku 1965, která v Ostravě ujela 2,7 milionu kilometrů, našla své využití v Dolní oblasti Vítkovice. Poslouží jako zázemí pro různé
akce a časem se promění v kavárnu.
Čtrnáctimetrová tramvaj z roku
1965 byla z provozu dopravního
podniku Ostrava vyřazena loni.
Do vozidla, které vyrobila Tatra
Smíchov, tehdy součást národního
podniku ČKD Praha, se vešlo až 186
lidí. Míst k sezení však bylo jen 23.
Dopravní podnik ji původně pořídil
za 368 tisíc korun a do provozu se
dostala 1. listopadu 1965. 
(rs)

Ostrava nabízí k zástavbě dvě atraktivní plochy v centru
Proluky na území Karoliny v centru
města označené Slza a Trojzubec jsou
na prodej. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o záměru prodat dva

pozemky. „Naším dlouhodobým cílem
je vytvořit z centra Ostravy atraktivní
a hojně navštěvované místo. Na mezinárodních veletrzích proto pravidelně

Na pozemku ve tvaru slzy by měla vyrůst minimálně dvanáctipodlažní budova.

Foto: archiv MMO

prezentujeme investiční příležitosti
včetně nabídky pozemků v centru.
Jen málokteré město může nabídnout
k zástavbě tak lukrativní pozemky,
jaké aktuálně nabízíme. A informace
o zájmu společností o budování infrastruktury pro služby v centru Ostravy máme. Prodávat budeme pouze
v případě, že zájemce splní stanovené
podmínky a jeho návrh bude kvalitní
s pozitivním dopadem na dané území.
Neustupujeme ani z našeho požadavku, aby v lokalitě Slza vznikla nová
výšková dominanta Ostravy,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Obě proluky se nachází v nejužším
centru Ostravy a jsou výborně napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu. „K prodeji nabízíme více
než 16 tisíc metrů čtverečních v samém srdci města. Investor by tady
mohl stavět hotel, administrativu, bydlení nebo prostory pro služby. Určitě
se přitom nejedná o poslední pozem-

ky, které nabídneme k prodeji. Připravujeme další výzvy se zaměřením
na bytovou výstavbu v centrální části
města,“ dodala investiční náměstkyně
Zuzana Bajgarová.
V případě Slzy je požadováno, aby
stavba měla minimálně dvanáct nadzemních podlaží, u Trojzubce by to
měla být alespoň tři patra. Stanovena
je také minimální hranice nabídkové
kupní ceny. U Slzy 37 milionů, u Trojzubce alespoň 56 milionů korun.
S územím o rozloze téměř 8300 m2 ve
tvaru slzy je již od osmdesátých let minulého století počítáno pro výstavbu
výškového objektu.
Plocha pod označením Trojzubec se
nachází mezi obchodním centrem Fórum Nová Karolina a historickou budovou Trojhalí, její rozloha je 7982 m2.
Zástavba této lokality rozšíří centrum
a propojí historické jádro s již existujícím moderním obchodně-administrativním a rezidenčním komplexem.  (r)
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Utvrzení potomků v problému nemusí být vždy tím nejlepším možným řešením

Co dělat, když děti užívají drogy
Témata, ve kterých se prolíná dětský
svět s užíváním drog, bývají často noční můrou a červeným vykřičníkem pro
všechny zodpovědné rodiče. Výhodou
Terapeutického centra Renarkon je
prostor podrobně zjistit, jaké možnosti se nám nabízejí, zda má ambulantní
spolupráce význam a jaké prostředí
pro řešení obtíží nabízí nejbližší okolí dítěte. Jistě to vyžaduje další úsilí
rodičů v náročné situaci, ale někdy to
může pomoci před příliš rychlým nastavením opatření, jako jsou testy na
přítomnost drog nebo omezení a izolace v pobytových programech.
Vycházíme tady z předpokladu,
že děti svým chováním a přístupem
k drogám často reagují na těžkou situaci, se kterou si sami nedokážou poradit a je pro ně obtížné říct si přímo
o pomoc, potom berou první nástroj-drogu, který jim uleví. Přítomnost
drog často spolehlivě zakryje skutečné
téma k řešení, kterým jsou obvykle
vztahy v rodině, rozvod rodičů a jejich
rozdílný přístup k výchově a potřebám
dítěte, situace ve škole nebo s kamarády a mnoho dalších situací, o kterých
je obtížné mluvit s profesionálem, na-

Jak připravit
děti do školy?
školství
Jak správně připravovat děti do
škol? Všechny potřebné informace na toto obecně často probírané
téma budou mít rodiče možnost
získat na zajímavé besedě, která se
bude konat 13. června od 15 hodin
v budově Základní školy V. Košaře
v Ostravě-Dubině.
Toto setkání je určeno nejen rodičům školáků, ale také těm, jejichž
dítě školní docházka teprve v budoucnu čeká.
„Rodiče dítěti často chtějí pomoci, ale nemusí si být jistí, jakým
způsobem tak učinit. Na tematické
besedě se dozvědí, jak dítě doma
na výuku vhodně připravit, jaké by
mělo získat návyky, co jej naučit
a tak vytvořit vhodné prostředí na
domácí přípravu,“ uvedla psycholožka Martina Mikesková, která
setkání povede. Během následné
diskuze mohou rodiče vznést konkrétní dotazy.
Akce navazuje na sérii předchozích šesti besed organizovaných
díky projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. 
(rk)

tož je otevírat u rodinného stolu.
Při intenzivním zapojení celé rodiny,
nebo obecně blízkého okolí dítěte,

užívají drogy. Společně si pak mohou
v přítomnosti terapeuta promyslet,
co mohou udělat pro sebe navzájem,
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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

Jak funguje
terapeutické
centrum?
Terapeutické centrum nabízí bezplatné a anonymní služby. 

včetně kamarádů, můžeme v terapeutickém programu lépe rozpoznat a najít možnosti, které by bylo užitečné
vyzkoušet, ještě předtím, než přijdou
na řadu tvrdá opatření.
Stejně tak je v celém procesu důležité zapojit potřeby rodičů a často
opomíjených sourozenců dětí, které

Foto: Renarkon

nebo se po pečlivém zvážení ujistit,
že musí učinit ještě další kroky, které
přesahují možnosti Terapeutického
centra, ale pracovníci Vám pomohou
tyto kroky naplánovat a zprostředkují
další služby.

Markéta Slivková a Jan Horák

Renarkon

Jak se vyrovnat s podezřením,
že Vaše dítě užívá drogy?
●  Nepanikařte – promyslete si celou situaci v klidu a s rozvahou. Promluvte si s někým blízkým, kdo vám
může pomoci hledat řešení, zvažte
všechny okolnosti.
●  Vše zvažte – jak se vaše dítě projevuje celkově (škola, doma, mezi vrstevníky). Zamyslete se, jestli se změnilo jeho chování, nezačalo porušovat
vaše společná pravidla (vč. příchodů),
zhoršení prospěchu, záškoláctví, ztráta peněz a jiných cenností.
●  Promluvte si o situaci s dítětem – pokuste se při tom zachovat
klid, dejte mu prostor k vyjádření, vyslechněte ho. Řekněte mu vlastní postoj k věci nebo rozhodnutí, jak situaci budete řešit. Projednejte a změňte
pravidla společného soužití, vč. kontroly a trestů za nedodržení. Jednejte
při tom všem na rovinu a přímo, nekličkujte, nemanévrujte.
●  Pokud se situace zhoršuje –
máte-li pocit, že se vaše podezření potvrzuje a vaše dítě skutečně drogu užívá, pokud neustále porušuje rodinná
pravidla či společnou dohodu, znovu
si s ním promluvte a pravidla či dohodu zkuste změnit. Pokud však ani tento poslední krok nepovede ke zlepšení
situace, doporučujeme vám obrátit se
na odborné zařízení.

Jak vykročit dál a přizvat odborníka?

Při práci s dětmi v Renarkonu se snažíme do řešení situace zapojit celou
rodinu. Na první konzultaci můžete
přijít nejdříve sami, případně společně s dítětem. Bude se vám věnovat
jeden z terapeutů, který bude vaším
průvodcem na cestě k řešení. Zároveň
se vnímáme jako odborníci na proces
pomoci, a vás vnímáme jako odborníky na vaše rodinné prostředí, setkání
proto můžeme vnímat jako rovnocenné setkání odborníků, z nichž každý
přináší svůj pohled na věc.
Naše služby jsou bezplatné, dobrovolné a anonymní.
Věříme, že vedle individuální a rodinné práce je pro děti a mládež důležité společně sdílet své myšlenky a postoje také ve skupině vrstevníků.
V Terapeutickém centru nově otevíráme Terapeutickou a podpůrnou
skupinu pro děti a mládež, ve které
se zaměřujeme na získání nových dovedností při řešení obtížného užívání
drog. Zaměřujeme se na cíle a změny,
jež jsou pro děti a mládež důležité.
V bezpečném prostředí mohou pracovat na své motivaci, sebedůvěře, postupných krocích na cestě řešení. Pro
rodiče nabízíme také Podpůrnou skupinu pro osoby blízké, kde se pracuje
na podobných principech. 
(ren)

poradna
  Terapeutické centrum je otevřeno od pondělí do neděle, ve
všední dny 7.30 až 19.30 a o víkendu
8 až 16. Sídlí na Stojanově náměstí 1,
Ostrava – Mariánské Hory.
  Pro první setkání doporučujeme
nejdříve telefonický kontakt, nebo napsat e-mail. V případě vytíženosti reagujeme ještě týž den později.
Telefon: 595 782 122, 724 154 239
nebo e-mail: poradna@renarkon.cz.
  První osobní kontakt probíhá
s kvalifikovaným terapeutem v neformálním prostředí. Nepotřebujeme
od Vás žádný doklad totožnosti, ani
neuchováváme osobní údaje. Nebudeme bez vašeho souhlasu předávat
informace žádné třetí straně a jsme
bezplatná služba. Setkání se nemusíte
bát, v diskrétním prostředí si nejdříve zmapujeme celou situaci a potom
naplánujeme další kroky, včetně role
pracovníka našeho centra.
  I kdyby pro Vás bylo obtížné formulovat, co po nás potřebujete, neváhejte
se ozvat. Hovořit o obtížích je jediný
spolehlivý krok, jak je začít řešit.
  Individuální konzultaci si můžete domluvit kdykoliv s vaším terapeutem, podle společných časových
možností. Domluva je možná e-mailem i telefonicky (kontakty výše) s odkazem na konkrétního pracovníka.
  Skupinu pro Děti a mládež otevíráme dle počtu zájemců (4–8 dětí),
skupina je koncipována na 10 setkání
po 90 minutách, 1x týdně a v případě
shody účastníků může probíhat i o víkendu. Pro bližší informace nám prosím zavolejte nebo napište. Aktuálně
probíhá výběr do skupiny.
  Skupina pro rodiče a osoby blízké probíhá každý čtvrtek v čase od
17.30 do 19. Otevřená je při minimálním počtu 3 osob. Přihlášení na telefonním čísle 724 154 239 nejpozději
do úterý, abychom mohli ve středu
potvrdit, že skupina proběhne.  (ren)
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Asistenti pomáhají v boji proti kriminalitě
Od roku 2011 je Městská policie Ostrava aktivně zapojena do úspěšného projektu vedoucího k posílení prevence
kriminality prostřednictvím asistentů
prevence
kriminality. Projekt
vznikl na
základě
potřeby
řešit bezpečnostní situaci v sociálně
vyloučených lokalitách a jejich okolí.
V současné době působí na území Ostravy pod městskou policií 10 asistentů
prevence kriminality (APK). Jedná se
konkrétně o 6 mužů a 4 ženy, o které
se starají dva mentoři z řad strážníků
Městské policie Ostrava. Práci APK se
vám pokusíme přiblížit prostřednictvím rozhovoru, který jsme pořídili se
samotnými asistenty.

S jakým protiprávním jednáním se nejčastěji setkáváte?

Jaká je náplň vaší práce?

Jak vás vnímají lidé v lokalitách, kde působíte?

Pohybujeme se především v sociálně
vyloučených lokalitách a v blízkosti
ubytoven, kde dohlížíme na veřejný
pořádek. Pravidelně při té příležitosti komunikujeme s místními občany,
kteří se na nás obracejí o rady v různých životních situacích. Také se zúčastňujeme preventivních akcí a besed
s městskou policií. Od konce minulého
roku jsme začali vypomáhat při ranním dozoru u přechodů pro chodce
v blízkosti základních škol.

Nejčastěji se potýkáme s porušováním
obecně závazných vyhlášek týkajících
se konzumace alkoholu na místech,
kde je to zakázáno, s volným pohybem
psů a kouřením na zastávkách MHD.
Často také řešíme problematiku záškoláctví a jiné dětské nešvary.

Jak tyto situace řešíte?
Většinou postačí osoby, které se protiprávního jednání dopouštějí, upozornit, že porušují zákon nebo vyhlášku.
Ve výjimečných případech voláme
na místo strážníky, aby věc dořešili.
Děti, které se vyhýbají školní docházce, předáváme rodičům, v některých
případech na problém záškoláctví
upozorníme příslušný sociální odbor
prostřednictvím strážníků.

Snažíme se s lidmi vycházet dobře
a naším cílem je jim v prvé řadě pomáhat. Většina z nich nás vnímá pozitivně, dávají se s námi do řeči a svěřují
se nám. Nejčastěji se na nás obracejí
v otázkách bydlení, oddlužení a řešení
mezilidských vztahů.

Jak konkrétně těmto lidem
pomáháte?
Díky školením máme přehled o čin-

nostech jednotlivých neziskových organizací a sociálních odborů. Lidem
doporučujeme místa, kde se mohou
obrátit o pomoc a předáme jim potřebné kontakty. V některých případech
osoby v tísni na místo doprovázíme
a potřebnou pomoc zprostředkujeme.

Můžete uvést některé příklady z praxe?
Pomohli jsme jedné mamince s dítětem, která bydlela na ubytovně s přítelem, který jí ubližoval. Ženě jsme
pomohli najít Azylový dům pro matky
s dětmi, kam se pak odstěhovala.
Jednou jsme poskytli první pomoc
muži s epileptickým záchvatem, jindy jsme zase pomohli řidičce tramvaje vyvést podnapilého a agresivního
muže, díky čemuž mohla tramvaj dále
pokračovat v jízdě. Muže jsme následně předali přivolané hlídce městské
policie.
Před časem jsme byli svědky úrazu
starší ženy v městské hromadné dopravě, paní spadla a zranila se. Přivolaná sanitka ji odvezla do nemocnice
a my jsme odvedli jejího vnuka domů
k rodičům. Od začátku minulého roku
jsme také pomohli odhalit devět hledaných osob a našli a zajistili 224 injekčních stříkaček.
Z jedné školy, kde jsme se zúčastnili preventivních besed se strážníky
městské policie, přišla nedávno velmi

pozitivní odezva a poděkování, zaujali jsme děti natolik, že se chtějí v budoucnu stát také asistenty.

Co vás na vaší práci nejvíce
baví?
Baví nás seznamování se s novými lidmi a to že některým můžeme pomoci
v těžkých životních situacích, do kterých se dostali a sami by si neuměli
pomoc. Jsme také rádi, že můžeme
spolupracovat se strážníky a také se
účastnit nejrůznějších preventivních
akcí.
Šestice asistentů je aktuálně financována v rámci projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě
prostřednictvím asistentů prevence
kriminality a multidisciplinárního
přístupu“ registrovaného pod č.cz.03
.2.60/0.0/0.0/15.026/0002789 a je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu
statutárního města Ostravy. Čtyři asistenti jsou zaměstnanci Městské policie Ostrava.
Po skončení projektu městská policie plánuje zaměstnat ve svých řadách
šest asistentů prevence kriminality.
Informace o výběrovém řízení na tuto
pozici budou zveřejněny na webových
stránkách Městské policie Ostrava
(www.mpostrava.cz). 
(mpo)

Seznamte se s Analýzou místní sítě služeb pro děti a návrhem její nejoptimálnější možné podoby

Síťování služeb pro rodiny s dětmi v Ostravě
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Ostrava je od října 2016 zapojena do
projektu „Systémový rozvoj a podpora
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“
Ministerstva práce a sociálních věcí,
který je realizován ve 12 krajích České
republiky. Ten usiluje mimo jiné i o to,
aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svou rodinu opustit, a podporuje a rozvíjí náhradní rodinnou péči.
Jednou z aktivit projektu je podpora
síťování služeb na lokální úrovni (síťování), v rámci které v ORP Ostrava dvě
lokální síťařky napomáhají propojení
sociální, školské a zdravotnické sféry
v kontextu péče o děti a jejich rodiny.
●  Jak vypadá síť služeb, co se podařilo a kde je prostor pro rozvoj, aby dokázala včas zachytit
ohrožení dítěte?
Nejen s těmito podněty se můžete seznámit v materiálu s názvem „Analýza
místní sítě služeb pro děti a návrh její
optimální podoby“ (dále jen Analýza),
který v září 2018 zpracovaly lokální síťařky. Dokument je založen na rozhovorech s místními aktéry, tj. pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany
dětí, zástupci služeb, škol, zdravotní-

ků, úřadů atp., a jejich hodnocení kvality spolupráce a provázání sítě služeb
pro děti. Analýza se zabývá tím, kdo
a jak je v našem regionu schopen naplnit potřeby dětí a jejich rodin v oblastech vztahů, bezpečí, zdraví, učení
se, chování a v neposlední řadě také
materiálního zajištění.

Obyvatelé Ostravy mohou z Analýzy
získat představu o tom, kdo všechno
je součástí sítě služeb pro ohrožené
děti. Nejedná se však o adresář služeb,
ale o materiál, který reflektuje zjištěné
potřeby v lokalitě a popisuje možnosti
rozvoje sítě, aby mohla pružně reagovat na měnící se potřeby dětí a rodin.

Síťování snižuje počet dětí, které musí opustit rodinu.  Foto: Michal Jarmoluk, Pixabay

●  Kde je prostor pro rozvoj místní sítě?
Stěžejním výstupem celého materiálu
jsou konkrétní doporučení pro rozvoj
sítě služeb, například v oblasti multidisciplinární spolupráce, efektivního
využívání sítě služeb pro děti s potřebami v oblasti duševního zdraví. Dále
pak podpora vzniku, udržení pozic
a využití potenciálu plně obsazených
školních poradenských pracovišť ve
školách. Týká se zejména pozic školního psychologa, sociálního pedagoga,
speciálního pedagoga a školního asistenta. Analýza je dostupná na webu
www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/
analyzy-siti-sluzeb/, i s informacemi
o projektu, který končí v červnu 2019.
Je zde však naděje, že lokální síťování
v kraji bude od září 2019 i nadále pokračovat pod Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Chtěly bychom
poděkovat všem aktérům sítě pro děti
a jejich rodiny v ORP Ostrava za čas,
který síťování věnovali, za jejich vysoké pracovní nasazení, profesionalitu
a ochotu hledat nová řešení.

Elena Veselá a Adéla Kramná

lokální síťařky, ORP Ostrava
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komentované prohlídky
Sladké časy v Ostravě
Plánujete cestu do Ostravy a rádi
byste se o ní dozvěděli něco více?
Od června do září máte každou sobotu možnost vyrazit s průvodcem
na prohlídku centra města. V rámci balíčku můžete navštívit jednu
z městských dominant – radniční
věž, poslechnout si poutavý výklad
průvodce při procházce centrem
Ostravy a na jejím konci si vychutnat kávu, čaj nebo jiný nápoj
ve stylovém podniku Sladký časy.
Prohlídky začínají v infocentru v 6.
patře Nové radnice, kde je možné
zakoupit vstupenky i před prohlídkou. Kapacita je omezená. Doporučujeme proto využít předprodeje
online nebo v ostravských infocentrech. Délka programu je 120 minut.
Pod kloboukem za Perunem
Vydejte se v sobotu 29. června v 17
hodin z konečné zastávky tramvaje č. 11 Hlučínská (smyčka Černý
potok) s průvodkyní Lenkou Kocierzovou za slovanským bohem
Perunem. Projdete se po ulici Na
náhonu, přejdete Černý potok a dostanete se k Veslařskému klubu Perun, který byl založen už v roce
1893. Cestou k němu už sice neuslyšíte klapot mlýnů, nenajdete ani
kolonii Wilertovec ani statky, které
zde stály, neuslyšíte vrčení motoru
tramvaje, ale odpočinete si u řeky
Odry a poslechnete si její věčný příběh. 
(hob)
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Za klub kdysi skóroval slavný Josef Bican, přišel titul, později zánik a vzkříšení

Vítkovický fotbal oslavil sto let
Historie vítkovického fotbalu se začala
psát v roce 1919, kdy čtyři místní nadšenci založili SK Slavoj Vítkovice. První hřiště vzniklo v Kunčičkách. Klub se
však dostal do finančních problémů,
skončil a jeho nástupcem se stal SSK
Vítkovice. Vítkovičtí fotbalisté postoupili v roce 1930 do I. A třídy a stali
se na Ostravsku největším oddílem.
Desetileté fungování nového klubu
slavily Vítkovice v roce 1932 zápasem
s pražskou Slavií plnou reprezentantů.
Proti domácím chytal slavný František
Plánička. Domácí podlehli, ale uhráli
velmi slušný výsledek 1:2.

Stoleté oslavy si užili i nejmenší fotbalisté. 
Fota: René Stejskal

V srpnu 1938 byl otevřen stadion,
na němž fotbalisté dodnes hrají svá
soutěžní utkání. Vítkovičtí postoupili
v roce 1940 do Moravskoslezské divize, třetí nejvyšší soutěže. Do první ligy
se probili v roce 1948. V týmu dominoval 37letý legendární ostrostřelec Josef Bican, který ve vítkovickém dresu
získat svůj devátý titul krále střelců za
22 branek. Vítkovice obsadily čtvrtou

Stará garda Vítkovic před silvestrovským derby s Baníkem Ostrava.

příčku, v další sezoně rovněž. Jenže
třetí ligová účast neskončila slavně.
Vítkovice obsadily deváté místo, ostravský konkurent Baník až desátou,
jenže vedení soutěže provedlo reorganizaci a ligu musely opustit Vítkovice
a s nimi také třetí Teplice a sedmá Žilina.
Vítkovice čekaly dlouhé roky v druhé československé lize. Do první ligy se
dostaly v roce 1981 a v sezoně 1985/86
se poprvé a naposled staly mistry.
Titul pod trenérem Ivem Kopeckým
vybojovali Zápalka, Průša, Kušnír,
Škarecký, Lišaník, Vlk, Dostál, Keler,
Králík, Houška, Šourek, Kovačík, Běleš, Havránek, Svatonský, Bartl, Malchárek, Šišma, Lorenc a Gajger. V nejprestižnější soutěži Poháru mistrů
Evropských zemí porazily francouzský
Paris Saint Germain a ve druhém kole
podlehly Portu. V následující sezoně
skončily Vítkovice druhé a v poháru UEFA postoupily až do čtvrtfinále

přes AIK Stockholm, Dundee United
a Vittoria Guimaraes, nad jejich síly
byl nakonec Espanol Barcelona.
Tým sestoupil do druhé ligy v roce
1994, později spadl do MSFL. Vzhledem k ekonomickým problémům klub
prakticky zanikl a odstoupil z rozehrané soutěže.
Fotbaloví nadšenci založili občanské sdružení FC Vítkovice 1919, pod
kterým odehraje nově vytvořený tým
mužů sezonu v ostravské městské soutěži. Klub financovaný hráči a fanoušky skončí v desetičlenném pelotonu
na sedmém místě. Následně se spojil
s klubem Fotbal Poruba 2011 a vznikl nový subjekt – MFK Vítkovice. Původní A-tým Vítkovic hrající městskou
soutěž pokračoval jako B-tým, A-tým
začal sezonu v krajském přeboru a postupně se probil až do druhé nejvyšší
fotbalové soutěže, kterou hraje do
současné doby a o hřiště se dělí s Baníkem Ostrava. 
(vit)

proměny Ostravy na historických fotografiích a pohlednicích

Ulice, která vedla v Mariánských Horách k jámě Ignát, se původně jmenovala
Vondráčkova (viz pohlednice z doby před 1. světovou válkou). Své pojmenování
získala po Vladimíru Vondáčkovi, jediném českém důlním podnikatel na Ostravsku. Patřila mu i jáma Ignát, která byla hloubena v letech 1890 až 1896 na
dně zrušeného rybníka a v níž se první uhlí začalo těžit v roce 1894. A právě
k této jámě směřovala zmíněná ulice, která se dnes jmenuje Švermova. Podnikatel Vondráček byl tak oblíbený, že na přelomu 19. a 20. století, když se hledal
nový název pro Čertovu Lhotku, zvažoval se i název Vondráčkovy Hory nebo
Vondráčkovice, nakonec zvítězily Mariánské Hory.

Třebovický zámek (na pohlednici z r. 1947) vznikl přestavbou středověké tvrze, která je v historických pramenech zmiňována již v roce 1431. V roce 1648 ji
majitelé přestavěli na raně barokní zámek. Další úpravy se dočkal v roce 1815
– získal klasicistní styl a přibyl hospodářský dvůr s předzámčím. Na zámku se
v r. 1861 narodila spisovatelka Maria Stona. Po rozpadu manželství se na zámek
vrátila a pořádala na něm společenské večírky. Zemřela v roce 1944. Zámek byl
o rok později při osvobozovacích bojích poškozen. Jeho vlastnictví převzal stát,
nechal jej ještě více zchátrat, proto byl i s předzámčím v roce 1958 zbořen. V zámeckém parku se vždy v září konají folklorní slavnosti Třebovický koláč.
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Město žije Janáčkovým festivalem
hudební festival

Letošní druhý ročník Mezinárodního
hudebního festivalu Leoše Janáčka,
který vznikl spojením festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy, zahájil 28. května primátor Ostravy Tomáš
Macura, který považuje spojení dvou
festivalů za správný krok.
„Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka má ambici zařadit se mezi
nejlepší hudební festivaly v České republice,“ uvedl primátor. Město Ostrava také festival finančně podporuje
šestimilionovou částkou ze svého rozpočtu.
Festival potrvá do 1. července. Koncerty se konají v Domě kultury města
Ostravy, v multifunkční aule Gong,
na Janáčkově konzervatoři, v Landek
parku, v okolních městech a na Hukvaldech, kam zajistili pořadatelé pro
ostravské zájemce dopravu.

Nová učebna pro
techniku a řemesla
Ve Středisku volného času na Gurťjevově ulici vznikla bezbariérová učebna
pro řemeslné a technické obory. Budova byla doplněna o vnitřní plošiny
a venkovní výtah, který umožní přístup do učebny zdravotně postiženým.
„Ostrava se věnuje nejen odstraňování
bariér, ale také podpoře zájmu dětí
a mládeže o technické obory a řemeslo, řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. Cílem projektu
„Integrace handicapovaných a učebna
pro řemeslné a technické obory“ bylo
rozšíření bezbariérovosti budovy Střediska volného času a současně realizace multimediální učebny pro řemeslné
a technické obory vybavené moderním
3D modelačním zařízením a novým
nářadím. 
(rs)

Fotograf Martin Straka u svých snímků na Masarykově náměstí. Foto: Jiří Zerzoň

Letošní novinkou jsou besedy interpretů v Centru Pant, které se konají
v den koncertu v dopoledních hodinách. Fotograf Martin Straka vystavil

snímky z loňského ročníku festivalu
na Masarykově náměstí. Výstavu si
zájemci mohou prohlédnout do konce
června. 
(rs)

Okresní soud hledá nové přísedící,
ti pomohou rozhodovat případy
Závažné občanskoprávní a trestní
kauzy rozhoduje senát, který tvoří
soudce a dva přísedící. V současné
době působí u Okresního soudu v Ostravě 170 přísedících a soud potřebuje dalších 30 přísedících, aby jednání
mohla být nařízena bez prodlení. Přísedící aktivně vstupuje do jednání,
klade souzeným dotazy a při hlasování
o rozsudku, vině a výši trestu má stejně důležitý hlas jako předseda senátu.
Kdo se může přísedícím stát? Odborné vzdělání není nutné, avšak
podmínkou je dosažení 30 let věku,
bezúhonnost, způsobilost k právním
úkonům a u ročníků 1971 a starších
lustrační osvědčení.
Přísedícím, kteří jsou zaměstnáni,

náleží ze zákona plná refundace mzdy
a k tomu 150 Kč odměny, kdo není
v zaměstnaneckém poměru, má nárok
na odměnu 80 Kč za hodinu.
Kandidáty na přísedící vybírá město, návrh podává vždy někdo ze zastupitelů, zastupitelstvo jej musí odsouhlasit. Takto zvolení přísedící složí slib
a mohou po dobu čtyř let rozhodovat
případy jako členové soudního senátu.
Zájemci o tuto vysoce zodpovědnou
funkci naleznou podrobnosti na webu
města www.ostrava.cz v sekci Úřad
– Činnosti úřadu – Životní situace –
Žádost o výkon funkce přísedícího,
anebo se mohou dostavit přímo na
Magistrát města Ostravy do kanceláře
135, kde se dozví bližší informace.  (rs)

jak to vidí zastupitelé

K nakládání s pozemky města
V poslední
době nejen
zastupitele
ale i veřejnost zaujaly
informace
o přestavbě
kancelářských prostorů v Husově ulici na
byty. InvesJosef Babka
torem bude
město. Ano, takový přístup je správný
a potřebný. Jiná situace však je u deklarovaných jednání, která se dotýkají
záměru prodeje pozemků v oblastech
blízkých Masarykovu náměstí, tedy
Nových Laub, prostoru Kostelní – Bis-

kupská či proluky v Janáčkově ulici.
Zde vedení města, jak vyplývá z informací o průběhu jednání na veletrhu MIPIM ve francouzském Cannes,
upřednostňuje rezidenční bydlení realizované investory a developery. S tím
nemůžeme souhlasit! KSČM dlouhodobě upozorňuje na potřebnost výstavby nových nájemních bytů v režii
statutárního města Ostravy pro potřeby uspokojení zájmu našich občanů.
Tyto pozemky, o kterých bylo jednáno i na zmíněném veletrhu, mají pro
Ostravu značný význam. Jsou zainvestované potřebnou infrastrukturou
a měly by zůstat k dispozici pro novou
městskou výstavbu. Zvláště v tomto
období, kdy je celá řada programů na
podporu veřejné výstavby a podpory

bydlení, a to jak z prostředků IROP,
tak ministerstva pro místní rozvoj
i Moravskoslezského kraje. Výstavbu
nových nájemních bytů mělo ve volebním programu i hnutí, které vede
v současné době naše město. Proto je
nutné zastavit přešlapování na jednom místě a začít přípravu a realizaci
výstavby nových bytů a nespoléhat se
na zájem či nezájem developerů o naše
ostravské pozemky. Našemu městu
a městským obvodům zbývá již necelých 13 000 bytů v jeho vlastnictví.
Nechceme-li, aby město stagnovalo,
je výstavba nových městských nájemních bytů i v atraktivních lokalitách
cestou správnou a potřebnou.

Josef Babka

předseda klubu KSČM v ZMO

Aplikace čistáOVA
pomáhá už rok
Ostrava spustila loni v květnu
webovou aplikaci čistáOVA. Umožňuje lidem jednoduchým způsobem
hlásit prostřednictvím počítače,
tabletu nebo mobilního telefonu
závady a nedostatky kdekoliv ve
městě. Jejím prostřednictvím bylo
od spuštění nahlášeno 1669 podnětů. Nejčastěji obyvatelé města
upozorňovali na problémy s cestami a chodníky, nepořádek v ulicích,
stav zeleně, černé skládky a poškozená dětská hřiště a lavičky. Nejvíce hlášení pocházelo z městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
následoval obvod Ostrava-Jih a Poruba.
„Aplikace je jednoduchá, uživatelé jsou s ní spokojeni. My ale stále
pokračujeme v jejím vylepšování.
Ti, kteří závadu hlásí, můžou vidět,
jakým způsobem se jednotlivé podněty řeší včetně časového intervalu.
K obvodům, které byly prvotními
příjemci úkolů z aplikace, jsme přidali další organizace jako je OZO,
dopravní podnik i technické služby.
A vyhledávat se dá nově nejen podle
čísla podnětu, ale také libovolného
slova zadaného v popisu,“ řekla
k aplikaci resortní náměstkyně Kateřina Šebestová.
Aplikaci si zájemce nemusí odnikud stahovat, ale najdou ji na webu
cistaova.ostrava.cz. 
(red)

Ubytovna již slouží
potřebným lidem
Armáda spásy otevřela v Mariánských
Horách novou noclehárnu a denní
centrum pro lidi bez domova, která
nahradila již nevyhovující budovu.
Noclehárnu využijí muži i ženy, a také
lidé s omezenou pohyblivostí či na vozíku. V noclehárně je 80 míst, v denním centru 60. Celá budova vyšla na
33 milionů korun. „V roce 1990 byla
Armáda spásy první organizací, která
přišla do Ostravy, aby pomáhala potřebným lidem. Jsme za tuto pomoc
vděční, město i nadále bude podporovat tyto aktivity,“ řekl během slavnostního otevření nové ubytovny náměstek primátora Zbyněk Pražák. 
(rs)

Náměstek primátora Zbyněk Pražák
(vlevo) s oblastním ředitelem Armády
spásy Tomášem Surovkou.Foto: L. Kaboň
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co, kdy, kde ve městě
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. 17. 6. (19)
Gerárd Lauzier: Nalevo od výtahu (hrají: R. Vojtek, K. Kociánová, K. Lojdová a další); 18. 6.
(19) Iva Janžurová: Veletoč (hrají: I. Janžurová,
E. Holubová, M. Roden, S. Remundová).
DŮM KULTURY AKORD. 13. 6. (19) Tatarák na
ex; 18. 6. (10) Aktivní senior; 11. 7. (19) Caveman.
ČERNÁ LOUKA. 16. 6. (8-12) Fauna trhy; 22. 6.
(7-12) Bleší trhy.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. 12. 6. (19) Plavci &
Honza Vančura 55 let; 14. 6. (19) Dobrozdání;
17. 6. (18) Ve víru rytmů „17“; 18. 6. (20) Sylvie
Bee & Hommage a Aznavour; 19. 6. (19) Nick Steed Five (UK); 21. 6. (20) Bandaband; 24. 6. (19)
Jet Set Big Band; 26. 6. (19) Jazz & Swing Jerryho
Erbena; 30. 6. (18) Koncert pro Marušku.
DIVADLO LOUTEK. 12. 6. (10, 15) Bato a Lato;
14. 6. (17) Prodaná nevěsta; 16. 6. (10.30) Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku; 19. 6.
(18.30) Tajný deník Adriana Molea; 23. 6. (10)
Vyrob si svou loutku – rodinná loutkářská dílna;
24. a 25. 6. (10, 15) Bato a Lato.
FIDUCIA. 16. 6. (10) Ostravský výlet z Pustkovce přes Turkov do Plesné (sraz na autobusové
zastávce O. Jeremiáše v Porubě) – výlet povede
ostravským městský obvodem, jenž si stále ponechává něco ze svého dávného venkovského
charakteru, a přes přírodní památku, lužní les
Turkov, skončí na území další někdejší vsi. Bude
to pouť jemně starosvětská, zastávky na ní tvoří
řada kostelů, kaplí a křížů; 21. 6. (18) Slavnostní
odhalení sochy Jana Šnébergera věnované Augustinu Handzelovi a křest bulletinu Krásná Ostrava (sraz u kostela sv. Josefa); 23. 6. (10) Prázdninový dětský ateliér pro děti a rodiče; 26. 6. (18)
Míla Haugová – moderovaná debata s legendou
slovenské poezie.
MICHALFEST 2019. Letos můžete navštívit už
sedmý ročník multižánrového festivalu odehrávající se 14. a 15. června v nádherném industriálním areálu Dolu Michal. Na dvou pódiích se vystřídá během dvou festivalových dnů celkem 21
kapel (Poetika, Mňága a Žďorp, Richard Müller,
Ruslana, Lenny, Peter Nagy a další).
KNIHCENTRUM. 11. 6. (16) O pestrém životě
v New Orleans si budeme vykládat s Julií Urbišovou; 12. 6. (17) Sandra a Richard Pogodovi vás
hodí do pogody; 13. 6. (17) Překladatelka a vydavatelka Zuzana Adamson představí prorocký román Jeana Raspaila, který v současnosti prožíváme; 17. 6. (16) O tom, jak nás v dnešní době může
inspirovat konzervatismus, budou vykládat Petr
Fiala a František Mikš; 18. 6. (17) Nejen o děložním čípku bude přednášet MUDr. Radim Uzel;
20. 6. (16) Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh,
kdyby se odehrál dnes, nám poví teolog Alexandr
Flek; 26. 6. (18) Besedou o Stockholmu vás bude
provázet Eva Staňková.
BEATS FOR LOVE. Největší festival elektronické taneční hudby ve střední Evropě Beats for
Love se koná v Dolní oblasti Vítkovice od středy
3. do soboty 7. července. Během čtyř dnů vystoupí stovky zahraničních a českých dýdžejů, umělců
a performerů, mezi nimi největší hvězdy letošního 7. ročníku patří Don Diablo, Oliver Heldens,
Robin Schulz, Claptone, Alle Farben a nejméně
400 dalších. Letos vystoupí i dva handicapovaní
DJové na vozíčku – Michal a Roman. Letos poprvé bude k dispozici i DJ škola. Město Ostrava
festival finančně podporuje.
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Festival v ulicích se zaměří na pestrou a exotickou kulturu Indie

Oslavte začátek prázdnin
Není nad to pořádně oslavit konec školního roku
a začátek letních prázdnin! Přijďte si užít další ročník Festivalu v ulicích, který 28. a 29. června zaplní
centrum Ostravy hudbou, tancem, průvody, stánky,
aktivitami pro rodiny s děti, prostě příjemnou uvol-

Swingville Ostrava je taneční komunita, kterou políbila romantika swingových tanců první poloviny minulého století. 
Foto: archiv FVU

Fantasy festival míří
do Trojhalí Karolina
Druhý ročník festivalu sci-fi, fantasy, hororu a komiksu Fantasy Ostrava se uskuteční v Trojhalí Karolina poslední červnový víkend. Návštěvníci se
mohou těšit na výlet do Bradavic s Potterhead, parostrojní show Jamese Watta, steampunkový piknik,
staré herní konzole, nové deskové hry.
Hosty jsou spisovatelé české fantastiky Františka Vrbenská, Pavel Bareš a Petra Slováková, autor
deskových her Vláďa Chvátil nebo překladatelka
Anna Křivánková. Organizátoři připravili workshopy o psaní knih a rukodělné tvorbě pro malé i velké. Diváci se mohou zapojit do sebeobrany ve stylu
Sherlocka Holmese nebo Assasins creed, to vše pod
vedením odborníků z Domu rytířských ctností. Pořadatelé připravili i další atraktivní program.
Poprvé v České republice bude představena unikátní výstava Star Wars, kterou programově doplní
501. legie. Vstup na festival je zdarma. 
(rs)

něnou letní atmosférou. Vůbec poprvé v Evropě zde
vystoupí tanečníci Raibenshe, zažijete indický hip
hop ze slamů, tradiční kathak, moderní Bollywood,
okouzlí vás indické chutě a zážitky.
Zahrají strhující zahraniční kapely i české stálice:
San Salvador z Francie, Ta Dhom Project feat. Shri
z Indie, Oreada z Polska, Balkanambel ze Slovenska,
z domácích kapel a zpěváků to budou Michal Hrůza, Voxel, Nedivoč, Prague Cello Quartet, Gangsters
of the Swing Orchestra, Hladnov Rock Choir a také
dalších 11 kapel na scéně Musicmap.
Letos na vás v ulicích čeká také hodně tance: ať už
jako podívaná nebo i workshopy, kterých se budete
moci sami zúčastnit: od swingu přes flamenco až po
současné hity.
Na své si přijdou děti i dospělí, čekají je například věda a technika hrou, animované filmy, středověká hra na hradě, sportovní soutěže, design zóna
a gastronomické pochoutky z celého světa. To vše
zdarma na Masarykově náměstí, Černé louce a Slezskoostravském hradě. Více informací na www.festivalvulicich.cz. 
(js)

Slezská lilie uvede
slavný muzikál

Mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie se
koná v Ostravě od 14. do 16. června. První festivalový den vystoupí v 19 hodin před katedrálou
Božského Spasitele Family Gospel Ostrava, poté
Ondřej Brzobohatý a slovenská kapela Timothy.
V sobotu 15. června zahraje v kostele sv. Václava
hudební trio Tykráso, následuje přednáška kněze
a psychologa Petera Tavela. Program pokračuje
od 19 hodin před katedrálou mužským kvintetem
Hlasoplet. O hodinu později přijde vrchol festivalu – obnovené představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, jehož provedení s herci
a pěvci Národního divadla moravskoslezského
museli pořadatelé vyjednat přímo s autorem Andrewem Lloyd Weberem. V neděli se festival přesune do Kunčiček ke kostelu sv. Antonína z Padovy, kde program začne již v 9.30 hodin. 
(rs)

Lukáš Miffek malbami baví diváky
Galerie ZaZa představuje třetího umělce skupiny
Natvrdlí – Lukáše Miffka (nar. 1978). Skupina se
orientuje na klasickou malbu a právě Lukáš Miffek
ji dotáhl téměř k dokonalosti. Jeho obrazy jsou hravé, humorné, plné nečekaných situací, mají notnou
dávku nadsázky a často se blíží ke grotesce. „Mám
rád humor a při malování se bavím. Svět je už tak
plný problémů, tak proč se trochu nepobavit,“ řekl
na vernisáži Lukáš Miffek. „V poslední době se věnuji robotům, některé malby jsou tady v Ostravě,“
ukazoval v galerii ZaZa.
Miffkovi roboti se ocitají v situacích lidského světa, prožívají lásku, zabývají se erotikou nebo váhají
nad konzumací zákusků. Erotika a otázky konzumace jídla se promítají i do dalších maleb pražského
výtvarníka.
Lukáš Miffek absovoval pražskou Akademii výtvarných uměn v ateliérech Antonína Střížka a Michaela Rittsteina. 
(rs)

Lukáš Miffek u maleb robotů. Foto: René Stejskal
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Expozice láká na historii cyklistiky
Ostravské muzeum
Poutavý příběh počátků cyklistiky vypráví výstava –
Fenomén cyklistiky, která je návratem do dob, která
ctí sportovního ducha, gentlemanství i vlastenectví.
Příběh, plný technické dovednosti, nadšení a inspirace pro časy nynější.
Výstava popisuje vznik jízdního kola v roce 1817
a jeho následný vývoj až do 1. poloviny 20. století.
Blíže se zaměřuje na počátky cyklistiky v českých
zemích, detailně pak na vývoj ostravské cyklistiky,
jejíž počátky můžeme nalézt v 80. letech 19. století. Dozvíte se, že cyklisté nebyli zpočátku v ulicích
i na silnicích příliš tolerováni a navíc byli omezováni městskými radami pomocí jízdních cyklistických

Mladé talenty s janáčkovci
Už pošesté se v programu sezóny objevuje mimořádný koncert nazvaný Mladé talenty s JFO.
K jednotlivým pultům vedle sebe usednou členové Janáčkovy filharmonie společně s vybranými
talentovanými žáky a studenty základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Přijďte ve
čtvrtek 20. černa od 18 hodin povzbudit budoucí
virtuosy. 
(hob)

řádů. Výstavní panely se dále věnují vývoji německých a českých klubů mezi lety 1887, kdy se v Moravské Ostravě ustavil německý Radfahrer Club,
a rokem 1951, který znamenal konec všech spolků.
Ve více než půlstoletém vývoji vzniklo na území současné Ostravy více než čtyřicet klubů a organizací,
z nichž pouze čtyři mají přesah do dneška. Věnovaly
se nejen cyklistice, ale také kulturní a přednáškové činnosti. Výstava neopomíjí ostravské prodejce
jízdních kol, cyklistické závody a závodníky či proměny oblečení pro cyklisty. Součástí expozice jsou
také předměty připomínající historii jízdních kol,
tematické letáky, nejrůznější velocipedy, dobové
cyklodoplňky a rozmanité kuriozity. Výstava v Ostravském muzeu potrvá do 26. srpna. 
(hob)

Hutě Viktora Máchy
Národní památkový ústav sídlící v ulici Odboje
pořádá výstavu fotografií Viktora Máchy s názvem
Hutě. Jeho archiv čítá více než 250 hutí, oceláren,
válcoven, kováren a sléváren ze státu amerického
Středozápadu po asijsou část Uralu. Ve čtvrtek 27.
června od 16.30 se uskuteční vernisáž s přednáškou,
která má za cíl upozornit na stav těžkého průmyslu
na počátku nového tisíciletí. Výstava je k vidění do
konce září, v pracovní dny od 9 do 16 hodin.  (hob)

Poslední divadelní premiéry sezóny
ostravské divadla
Na konci května uvedlo Divadlo Jiřího Myrona současnou, důvtipnou a místy fantaskní černou komedii Johna Hodgeho Rádce, která přináší groteskní
příběh o tom, co by se mohlo stát, kdyby si Josif Stalin a Michail Bulgakov, přední sovětský spisovatel
a dramatik, vyměnili své role. Poslední premiérou
operní sezóny je 13. června v Divadle Antonína Dvořáka velká francouzská opera o pěti dějstvích Robert
ďábel z pera Giacoma Meyerbeera s mohutnými
sbory i baletními výstupy.
Čtvrtou premiérou, která uzavře sezónu
2018/2019 v Komorní scéně Aréna, je Zimní slunovrat z pera současného německého autora Rolanda
Schimmelpfenniga. Je 23. prosince. Albert, sociolog
zabývající se diktátorskými režimy, a Bettina, jeho
žena, nemají úplně ideální vztah, navíc k nim na návštěvu přijíždí tchyně Corinna. Situace je napjatá a
do toho u dveří zazvoní Rudolf, známý Corinny, se
kterým se setkala ve vlaku. Rudolf je lékař, který se
před nedávnem vrátil z Paraguaye a má radikálnější
politické názory, než by se slušelo. Schimmelpfenni-

gův Zimní slunovrat nenásilně ukazuje, jak svůdně
kulturní a sofistikovaní umějí stoupenci nacistické
ideologie být.
Nejklasičtější klasika, národní poklad, nejslavnější komická opera, stálice repertoáru všech operních
divadel… To je Prodaná nevěsta. Premiéra Prodané
nevěsty se koná 14. června od 17 hodin v Divadle
loutek Ostrava.
(hob)

František Strnad (vlevo) a Vladimír Čapka v černé
komedii Rádce. 
Foto: Radovan Šťastný

co, kdy, kde ve městě
OSTRAVSKÉ SYNAGOGY. V květnu a červnu
uplyne 80 let od vypálení všech ostravských synagog. Centrum PANT ve spolupráci s Židovskou
obcí v Ostravě pořádá 12. června od 18 hodin
komponovaný pořad, který bude navazovat na
pietní akt v Zeyerově ulici (zde v 16 hodin). Architekt Jaroslav Klenovský pohovoří o historii
ostravských synagog a meziválečné židovské komunitě v Ostravě. Následovat bude beseda s pamětníkem Jiřím Wurzelem.
COOLTOUR. 13. 6. (19) Tanec Praha: Enola (a
krobatické představení); 14. 6. (20) Zahajujeme
léto: Shantel – The Disco Partizani Years DJ Set;
15. 6. (19) Párek (Statické divadlo); 22. 6. (od 9)
Trhy, co se hledají.
OLDIES FESTIVAL. Pořadatelé i popáté přivezou v sobotu 15. června od 17 hodin do Dolní oblasti Vítkovice ty největší hvězdy eurodance, které válcovaly evropské hitparády v devadesátých
letech. Letos diváky například roztančí raperské
duo The Outhere Brothers, americká skupina
Londonbeat, Masterboy, Milli Vanilli, Safri duo
z Dánska a další.
ROZTANČENÁ OBDOBÍ. Protančete se s dětmi
Baletního studia čtvero ročními obdobími. Tradiční závěrečný koncert Baletního studia NDM se
uskuteční dne 16. června od 14 hodin v Divadle
Antonína Dvořáka.
PETROPAVLOVSKÁ POUŤ. Městský obvod
Vítkovice pořádá v sobotu 22. června na náměstí
Jiřího z Poděbrad tradiční Petropavlovskou pouť.
Po celý den je připraven bohatý program plný
hudby, zábavy a atrakcí pro děti. Vystoupí Heidi
Janků, Kamélie a ABBA revival a další. Ke každé
pouti patří kolotoče, které zde budou už od 20.
června.
VOJTĚCH SAPÍK. V Knihovně Galerie výtvarného umění bude 26. června od 16.30 Gabriela
Pelikánová přednášet o nadaném sochaři a medailérovi, rodákovi ze Slezské Ostravy Vojtěchu
Sapíkovi. Jeho slibně rozjetou kariéru zastavila
první světová válka, jejíž se mladý sochař stal
obětí.
CHEMIE NA HRADĚ. Na Slezskoostravském
hradě se 25. června od 8.30 koná tradiční akce
zaměřená na popularizaci chemie a dalších přírodních a technických věd. Návštěvníci budou
moci zhlédnout nebo si i vyzkoušet spoustu zajímavých chemických a fyzikálních pokusů, podívat se zajímavou formou na matematiku nebo
na různé technické zajímavosti. Pro návštěvníky
budou připraveny také chemické soutěže. Akce je
vhodná pro všechny věkové skupiny, primárně je
zaměřena na žáky a studenty základních a středních škol.
S VYSVĚDČENÍM NA VĚŽ. U příležitosti konce školního roku uvítáme od 9 hodin na věži Nové
radnice děti s vysvědčením. Získají tak vstup na
věž zdarma. Ti se samými jedničkami navíc obdrží malý dáreček.
ARMY FAMILY DAY. Odstartujte prázdniny
v sobotu 29. června od 10 do 17 hodin v Landek
Parku Ostrava s celou rodinou. Na Army Family
Day se seznámíte s moderní vojenskou technikou
a zbraněmi používanými v současné Armádě České republiky. Velkým lákadlem bude také průlet
nadzvukových letounů Jas 39 Gripen. Nebudou
chybět soutěže pro děti, střelecký trenažér, skákací hrad i oblíbené ukázky vojenských psů při
zadržení pachatele. Vstup je zdarma. 
(hob)
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Město zřídí bezbariérový přístup k Ostravici
Na pravém břehu řeky Ostravice u Sýkorova mostu vznikne bezbariérový
přístup od Bohumínské ulice ke stezce
nad řekou. Na moravském břehu pak
o něco později další visuté terasy.
„Oblast pravého břehu řeky Ostravice se postupně mění v příjemné,
kultivované místo. Svah u památníku
byl vyčištěn, odborníci provedli ořezy
stromů a zeleň doplnily nově vysazené
listnaté i jehličnaté stromy, keře, trvalky, kvalitní trávník a další rostliny.
Nedaleká loděnice nabízí komplexní
zázemí pro vodáky. Nábřeží láká také
workoutovým hřištěm a zajímavým
mobiliářem,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina
Šebestová.
U mostu Miloše Sýkory vznikne
bezbariérové napojení, aby se maminky s kočárky nebo vozíčkáři dostali ke
stezce nad řekou. Vybudována bude
také vyhlídková plošina a stupňovité terasy se schodištěm. Práce za 13,5

Slezský břeh Ostravice se mění v příjemné místo pro odpočinek a procházky.

Vizualizace: MMO

milionu korun budou probíhat do srpna letošního roku. Na slezském břehu
řeky již byl umístěn nový mobiliář,
který sestává z laviček a odpadkových

košů podél celé stezky, designových lehátek na vybraných místech a piknikových setů a workoutového hřiště u budovy loděnice. Součástí projektu byla

také revitalizace zeleně a oprava mostního pilíře. Ten slouží jako vyhlídka a
odpočinkové místo. Zkolaudován byl
letos v lednu a jeho oprava zahrnovala
vydláždění nástupní plochy a propojení na stávající pěší komunikaci/cyklostezku při použití původních materiálů
vyzdívaných konstrukcí – žulových
bloků, tak jak je tomu u jeho protější
části na moravské straně.
Do této lokality bylo vysazeno již
více než 150 listnatých i jehličnatých
stromů, přibyly nové okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny
do záhonů. Výsadba bude po dokončení stavebních prací pokračovat v rámci
stavby terasovité vyhlídky u Sýkorova
mostu letos na podzim. V září na ni
naváže rekonstrukce vodáckého mola
pod loděnicí v bermě řeky. Celkové
náklady projektu Revitalizace okolí
řeky Ostravice slezského i moravského břehu jsou 82,9 milionu korun
včetně DPH. 
(red)

Hošťálkovice mají novou zbrojnici Kdo vyhrál ekozávod Ostravou?
Dobrovolní hasiči z Hošťálkovic působí od 12. května v nové hasičské zbrojnici. Nahradila původní plechový hangár, který byl provizoriem, ale sloužil
přes dvě desítky let. Zbrojnice poskytuje hasičům potřebné zázemí a je v ní
místo na zaparkování techniky. Nové
zbrojnici požehnal farář Libor Botek a hasiči poté odměnili medailemi
a čestnými uznáními své členy.
„Jsem rád, že můžeme otevřít další
hasičskou zbrojnici. V poslední době
investujeme do dobrovolných sborů,
stavíme nebo rekonstruujeme hasičské zbrojnice a doháníme tak dluh
z let minulých,“ řekl před otevřením
zbrojnice primátor Tomáš Macura.

Nová zbrojnice stála 12,3 milionu
korun. „Tato částka je z 90 procent
hrazena z Integrovaného regionálního
operačního programu. Jenže částka
nám bude připsána až někdy v září,
práce musely být zaplaceny, proto děkuji městu, že nám pomohlo překlenout tuto dobu,“ připomenul starosta
Hošťálkovic Jiří Jureček.
„Náš sbor dobrovolných hasičů
má 150 členů, v zásahové jednotce je
17 hasičů. Zasahovali jsme u požáru
v Opavě, pomáháme při povodních.
Během roku organizujeme hasičské
soutěže, pořádáme slavnosti, plesy,“
popsal činnost sboru jeho starosta Jakub Švidernoch. 
(rs)

V Ostravě již několik měsíců probíhá
osvětová kampaň s názvem Ostravou!!! Je zaměřena na zvýšení povědomí obyvatel a návštěvníků města
o možnostech ekologicky šetrných
způsobů dopravy v Ostravě, které přispívají ke snížení negativních
vlivů dopravy na životní prostředí
a zdraví obyvatel. Aktuálně vznikl velmi zajímavý krátký film, který
představuje netradiční závod dvou
ostravských herců centrem města. Jeden zvolil osobní auto - elektromobil,

druhý se vydal na cestu na kole, pěšky
a hromadnou dopravou. Mířili z Nové
radnice do Dolní oblasti Vítkovic.
Jaká dobrodružství po cestě zažili,
kdo vyhrál a proč si musel dát Albert
Čuba čaj, se podívejte na městském
Facebooku nebo oficiálním YouTube
kanálu „Ostrava Město“. Odkaz najdete i na webových stránkách www.zdravaova.cz. Projekt Ostravou je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí. 
(ph)

Mladí cyklisté se utkali v dopravní soutěži

Každoroční dopravní soutěž mladých
cyklistů, kterou vyhlašuje BESIP
a tedy Ministerstvo dopravy s dalšími
partnery, se konala 10. května na do-

pravním hřišti v areálu Základní školy
A. Kučery v Hrabůvce. Dopravní soutěže pro dvě věkové kategorie 10 – 12
let a 13 – 15 let se zúčastnilo 80 žáků

Na dopravním hřišti žáci prokazovali znalosti silničního provozu. 

Foto: L. Kaboň

ostravských základních škol, je vyvrcholením celoroční dopravní výchovy
na základních školách. Jejím cílem
je podněcovat a zvyšovat zájem žáků
o dopravní výchovu (a motorismus),
ověřovat jejich znalosti a dovednosti v uplatňování pravidel provozu na
pozemních komunikacích, v technice
jízdy a třeba i v první pomoci.
Soutěžilo se ve čtyřech soutěžních
disciplínách – jízda zručnosti, jízda po
dětském dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu a pravidla poskytování první pomoci a v jedné nesoutěžní disciplíně – práce s mapou.
„Disciplíny prověřily znalosti cyklistů od dodržování silničního zákona
přes vyhýbání se překážkám na vozovce až po účast na dopravní nehodě.
Z výsledků je patrné, že mladí cyklisté
se orientují ve všech těchto oblastech.
Věřím, že i v dospělosti budou pou-

žívat kolo jako dopravní prostředek
a rozšíří se tak počet těch, kteří budou preferovat alternativní způsoby
dopravy před dnes nejběžněji používanými auty,“ řekla náměstkyně pro
životní prostředí Kateřina Šebestová.
Projekt Ostravou pro tuto akci připravil relaxační a prezentační zónu,
takzvaný Čistý areál, ve kterém nabídl
propagační materiály.
V obou kategoriích vyhrály týmy
ze Základní školy A. Kučery obvodu Ostrava-Jih. Druhé místo v první
kategorii žáků od 10 do 12 let patří
ZŠ Vrchlického z Radvanic a třetí ZŠ
I. Sekaniny z Poruby. Ve druhé kategorii žáků od 13 do 15 let získali druhé
místo žáci ze ZŠ Radniční ze Šenova
a třetí místo tým ze ZŠ Bílovecká ze
Svinova. Ti nejlepší vyhráli poháry,
medaile a brašny na kolo v různých
velikostech. 
(hob)
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Za největším rozmachem stáli majitelé panství Wilczkové, kteří zde v roce 1787 začali těžit černé uhlí

Slezská Ostrava – největší české město ve Slezsku
z archivu města

Slezská Ostrava si letos připomíná dvě
významná výročí. Poprvé se připomíná před 790 lety v roce 1229 v listině,
jíž papež Řehoř IX. povoluje benediktýnskému klášteru v Týnci u Krakova
vybírat z této vsi desátek a je tak nejstarší písemně doloženou částí dnešní
Ostravy. Před 100 lety tehdejší Polská
Ostrava (do roku 1327 totiž patřila
k polskému státu) dosáhla změny názvu na Slezská Ostrava. I když vedení
obce zároveň se změnou názvu podalo
též žádost o povýšení na město, došlo
k tomu až v roce 1920.
V roce 1850 po vydání obecního zřízení proběhlo sloučení původně samostatných obcí a osad Zámostí, Hladnova, Hranečníku a Zárubku s Polskou
Ostravou.

Těžba černého uhlí
První podnět pro zásadní přeměnu
zemědělské vsi Polské Ostravy a jejího
okolí v hornické velkoměsto dali maji-

ní firmě bratří Špačkových na stavbu
honosných dvoupatrových obytných
domů s obchody v přízemí. Vzniklo
tak Špačkovo (dnes Gagarinovo) náměstí.
S rozvojem důlního podnikání
prudce rostl počet obyvatelstva. Pro
srovnání uveďme, že v r. 1804 měla
Polská Ostrava se Zámostím pouhých
643 obyvatel, zatímco v r. 1910 dosáhl
počet obyvatelstva již 22 892. Z toho
bylo 19,51 % Poláků a jen 6,66 % Němců.

Opakované záplavy
Překotný růst počtu obyvatelstva, jako
důsledek prudkého hospodářského
vývoje, měl dopad do oblasti bytové.
Zde byla situace ještě dále zhoršována častými pravidelnými záplavami.
Bylo tomu tak 5. srpna 1880, na počátku září 1910, 3. srpna 1925, 14. a 15.
června 1926, 30. října 1936, 19. a 20.
května 1940, 31. května 1940. Povodně postupně likvidovaly kolonii na
Centrálce, domy na Zárubku a v okolí

Zástavba ulice Těšínské, v popředí vpravo obecná škola na Baranovci, vlevo ředitelství Wilczkových dolů, v pozadí Důl Trojice, kolem roku 1920.

– stavbou hornických kolonií, těchto
sídlišť kapitalismu 19. století. Na počátku 20. stol. žila v hornických koloniích více než polovina obyvatel Polské
Ostravy, která se tehdy stala největším
hornickým městem v českých zemích.

Český charakter obce

Pohled z Moravské Ostravy na slezskoostravské Zámostí s ocelovým mostem
přes Ostravici, rok 1930.

telé panství Wilczkové, když zde v roce
1787 začali těžit černé uhlí. K nim se
postupně přidali další důlní podnikatelé: olomoucké arcibiskupství, později Salomon Meyer svobodný pán z Rothschildů, jakožto majitelé Rudolfovy
hutě ve Vítkovicích, Josef Zwierzina,
majitel železáren v Mariánském údolí
u Olomouce, kníže Hugo Salm Reifferscheidt, majitel blanenských železáren
a Severní dráha Ferdinandova.
Původní centrum Polské Ostravy
se rozkládalo v okolí zámku, avšak od
poloviny 19. století se postupně přesouvalo na Zámostí. Způsob zástavby
podél dnešní Bohumínské ulice ovšem
nedával tomuto prostoru vnější charakter městského centra. Až v r. 1927
přistoupili představitelé města k úpravě prostranství pod Jaklovcem na náměstí. Pozemky byly prodány staveb-

zámku tak, že musely být demolovány,
čímž se bytová situace obyvatel Slezské Ostravy ještě zhoršovala. Důlní
podniky bytovou nouzi řešily po svém

Jiným specifickým fenoménem byl
český charakter obce. Plebejská, hornická Polská Ostrava s nedostatečnou
infrastrukturou, službami a vůbec
málo honosná, nepřitahovala k trvalému usídlení bohaté německé průmyslníky, inženýry a technickou inteligenci. Ti se většinou usazovali na druhém
břehu Ostravice v Moravské Ostravě.
Polská Ostrava se konstituovala jako
největší české město ve Slezsku. Jejímu českému charakteru odpovídal,
zejména od nástupu starosty ing. Jana
Poppeho do čela obce v r. 1903, i způsob uplatňování komunální politiky.
Především v oblasti školské a jazykové
se tak Polská Ostrava odlišovala od jiných slezských měst a zvlášť od blízké
Moravské Ostravy. Tehdy nevídané

bylo usnesení obecního výboru z 27.
října 1905, který se rozhodl nepřijímat
německé přípisy.

Začlenění do Velké Ostravy
V červnu 1919 se správní komise Slezské Ostravy připojila k iniciativě moravskoostravského vládního komisaře
Jana Prokeše a souhlasila se svým budoucím začleněním do Velké Ostravy.
Když z tohoto projektu sešlo, sama
v dubnu 1923 navrhla vytvoření Velké
Slezské Ostravy, kterou měly kromě
samotné Slezské Ostravy tvořit pouze
slezské obce Hrušov, Michálkovice,
Muglinov a Radvanice. Tento záměr
nebyl pro Slezskou Ostravu výhodný,
neboť byla ze všech obcí uvažovaných
pro sloučení nejbohatší. Pro navrhovanou integraci hovořila pouze možnost společně realizovat některé projekty a též by bylo posíleno postavení
samosprávných orgánů sloučených
obcí při vyjednávání s důlními těžířstvy. Ani tento záměr se však neuskutečnil. 

Antonín Barcuch

Celkový pohled na Slezskou Ostravu od soutoku Ostravice s Lučinou. Vpravo slezskoostravský hrad, uprostřed v pozadí
kostel sv. Josefa, uprostřed u břehu plovárna, rok 1916.
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Ludvík Kunc se vyznal z lásky k přírodě
Zoolog a malíř Ludvík Kunc oslavil
v květnu pětaosmdesátiny a k jubileu
mu Slezskoostravská galerie uspořádala výstavu. Kuncova profesní kariéra byla spojena s ostravskou zoo, v níž
působil od roku 1961 až do roku 2004.
Stál u zrodu návratu divokého rysa
ostrovida do přírody v několika evropských zemích. V ostravské zoo pečoval
o rysa Sixiho, kterého vychovával polokrotkým způsobem, aby si zachoval
své instinkty. Zvířata v přírodě kreslil
a dokázal vystihnout jejich nálady či
napětí před lovem. Ilustroval několik
knih.
„Měl jsem štěstí, že jsem mohl prožít pestrý život. A knihy vycházely díky
tomu, že mé zážitky dokázala zpracovat manželka,“ usmíval se na vernisáži
Ludvík Kunc.
Galerie ožila nádhernými výjevy
z přírody. Vlk se zkoumavě otáčí na
stezce v lese, orel zkoumá okolí, jelen
hledá v zimě zbytky trávy, medvíďata následují svou mámu, ostražitý
rys čeká na svou příležitost, koně se

Den policie na hradě
Slezskoostravský hrad bud v sobotu
22. června patřit Dni Policie ČR. Tradiční akci pořádá krajské policejní
ředitelství s podporou kraje a města Ostravy. Od 10 do 18 hodin se na
hradě představí služby Policie České
republiky, mezi které patří letecká či
pyrotechnická služba, dále také moravskoslezští policisté zásahové jednotky, speciální pořádkové jednotky
nebo policejní kynologové.
Veřejnost tak bude mít možnost
opět po roce na jednom místě zhlédnout statické i dynamické ukázky,
prezentaci techniky, výstroje i výzbroje složek Integrovaného záchranného
systému. Vstup je zdarma. 
(hob)

ČERVEN 2019

pozvánka do zoo
Den pro včely a medobraní
Včelám a včelaření je věnována sobota 15. června. Od 11 do 16 hodin
se uskuteční tradiční medobraní,
při němž se dozvíte, k čemu se používá medomet, co je to voština, jak
dlouho žije včelí dělnice a další zajímavosti. Vzhledem k alarmujícímu
úbytku nejen těchto významných
opylovačů představí zoo i vlastní
aktivity k ochraně včel, čmeláků
a dalších druhů hmyzu.

Den pro želvy

Ludvík Kunc dokáže ve svých obrazech zachytit jedinečným způsobem krásy
přírody. 
Foto: René Stejskal

prohánějí ve výběhu, volavky obsadily košatý strom, na dalších malbách
jsou v akci tygři, levhart, slon, mroži,
sovy nebo koroptve. Malíř zachytil
v olejomalbách krásu přírody, zatímco

v jednoduchých kresbách mistrovsky
zastavil okamžik, kdy se zvíře chystá
k lovu. Výstava trvá do 14. června.
V galerii bude od 18. června vystavovat Eduard Ovčáček. 
(rs)

Hledání odpovědí v soutěži Besipu
bylo pro všechny účastníky poučné
doprava ve městě
Znát dopravní předpisy se vyplatí. Své
o tom vědí Bohuslava Parmová ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Rudolf Stuchlý
ze Staré Bělé, Radim Děcký z Poruby,
Pavel Kolář z Vratimova a Michal Bača
z Moravské Ostravy. Účast v letošním
devátém ročníku dopravně znalostní
soutěže, kterou vyhlásil Aktiv BESIP,
jim vynesla hodnotné ceny.
Letošním tématem 15 testových otázek byla cyklistická doprava a to v souvislosti se spuštěním veřejné půjčovny
kol na území několika městských obvodů. Protože loňský pilotní provoz

bikesharingu přinesl i zvýšený počet
stížností na nevhodné chování cyklistů a nedodržování pravidel, snažil
se test nejen cyklistům připomenout
nejdůležitější práva a povinnosti, které je nutné pro spokojenost všech na
cestách dodržovat. V testu nechyběly
otázky na správné vybavení jízdního
kola či ověření znalostí nových dopravních značek, ale hlavním smyslem
bylo připomenout zásady bezpečné
jízdy a to, že cyklista, byť jede na kole
městského typu, je účastníkem silničního provozu.
Do soutěže se přihlásilo 137 osob,
z nichž 101 odpovědělo správně. (hob)

Na akci věnované želvám se v sobotu 29. června od 11 do 16 hodin
dozvíte o této starobylé skupině
živočichů s ojedinělou tělesnou
stavbou, která obývá naši planetu
bezmála čtvrt miliardy let. Za posledních 30 až 40 let však klesly
počty mnoha druhů natolik, že jim
hrozí úplné vyhubení. Zoo Ostrava
chová přes 20 vzácných druhů želv.

Týden pro domácí zvířata
Během týdne od 8. do 12. července
se děti seznámí s různými plemeny
domácích zvířat a jejich významem
pro člověka: Co nám dává kráva
a co slepice? Jak se označuje samice koně, kdo je bahnice a kdo fešák?
Které domácí zvíře má hrby? Která
plemena uvidíte v Zoo Ostrava? (šn)

Ostrava na kolečkách
 lavní třída. Porubská promenáda
H
bez aut. Jedinými kolečky na unikátní
trati o délce 3050 m jsou inline bruslaři, koloběžkáři, longboardisti, skejťáci, mini lidi na odrážedlech, mini
lidi v kočárcích či lidé na vozíčku. Od
19 do 22 hodin se 14. června promění dopravní ruch Hlavní třídy v ruch
sportovní. 
(hob)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou
Provozní 4a, Ostrava-Třebovice, tel. 599 455 191, www.utulekostrava.cz, od úterý do neděle
Aslan – váha: 34 kg, věk: 3,5 roku
Dobrosrdečný, společenský a velký
pes vhodný k dětem. V minulosti
utrpěl úraz levé nohy, a proto to není
vhodný pes na dlouhé výlety a ke
psím sportům. Je zvídavý a rychle
se učí. U rodinného domu bude jistě
i dobrým ochráncem.

Vinky – váha: 6 kg, věk: 7,5 roku
Veselý, hravý i malinko svéhlavý psík.
Hledá spíše starší lidičky na procházky nebo jen tak k běhání na dvorku.
Určitě bude rád i v bytě jako společník,
kterému nic neunikne. Je malý a nenáročný na péči. Přílišné opečovávání
ani sám nevyžaduje.

Flash – váha: 28 kg, věk: 4 roky
Pejsek do sportovní rodiny, kde si
bude rozumět se staršími dětmi. Potřebuje pohyb, je zvídavý i učenlivý.
U rodinného domu si brzy zvykne
a dobře pohlídá. Při osvojení základních povelů bude vhodným parťákem
i ke psím sportům.

Dex – váha: 25 kg, věk: 4,5 roku
Pes vhodný pro samostatnou práci ve
strážní službě. Je samostatný a nenechá si jen tak nějakými výchovnými
povely zasahovat do svých rozhodnutí.
Pokud by však našel domov u zkušeného pánečka, stane se nerozlučným
parťákem.
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Čeští oštěpaři narazí na silného Vettera, koulař Staněk se utká s šampiony

Zlatá tretra slibuje napínavé souboje

Letošní ročník lehkoatletického mítinku Zlatá tretra se uskuteční na
městském stadionu Ostrava ve Vítkovicích ve čtvrtek 20. června. „Pro diváky jsme připravili atraktivní duely
nejlepších světových atletů, například
v oštěpu žen mezi Nikol Ogrodníkovou a lídryní světových tabulek Lyu
Huihui z Číny, v dálce mužů mezi mistrem světa Manyongou a Kubáncem
Echevarriou, v kouli mužů mezi mistrem světa Tomem Walshem a olympijským vítězem Ryanem Crouserem
za účasti našeho Tomáš Staňka a další,“ vyjmenoval manažer mítinku Alfons Juck. Mimořádně silné obsazení
bude mít stovka mužů, v níž se pokusí
stlačit český rekord 10,16 náš nejlepší
sprinter Zdeněk Stromšík, fenomenální Karsten Warholm poběží čtvrtku,
osmistovku Adam Ksczot a Samuel
Tefera, v mužském oštěpu naše trio
narazí na Němce Vettera a třístovku
poběží olympijská vítězka Miller-Ui-

Nikol Ogrodníková je druhá ve světových tabulkách. Na Zlaté tretře ji čeká souboj s letošní světovou lídryní Číňankou Lyu Huihui. 
Foto: Lukáš Kaboň

bová. Vůbe poprvé si kladivářky v čele
s legendární Anitou Wlodarczykovou
zazávodí na hlavním stadionu.
Ke Zlaté tretře již nemyslitelně patří
Čokoládová tretra. Tisíce dětí z České

Mladí basketbalisté NH Ostrava
vybojovali tři mistrovské tituly
Basketbalové naděje NH Ostrava se
v dubnu a květnu staly mistry republiky ve třech kategoriích – U11, U12
a U14. Na turnajích konaných v Ostravě, Děčíně a v Brně nenašli mladí
basketbalisté žádného přemožitele.
Ostravský basketbal tak může být
právem pyšný na své nejmladší členy.
„Kluci potvrdili, že jsou na dobré cestě k úspěchu a pochopili, že poctivým
přístupem mohou dosáhnout velkých
věcí. Všechny chlapce hnal za jejich
úspěchem i početný fanklub z řad
rodičů, kamarádů i dalších zúčastněných týmů, kterým se líbilo pojetí hry,
efektivnost, rychlost a kreativita, kterou se Nová Huť v posledních letech

prezentuje,“ pochválil mladé hráče
trenér Marek Stuchlý mladší. Ostravští basketbalisté přidali do letošního
výčtu úspěchů bronzové medaile.
Tým se opět zúčastní mládežnické
euroligy EYBL a pokusí se navázat na
loňský výsledek, kdy týmy U14 a U16
postoupily do finále středoevropské
divize.
Klub pořádá celoročně náborové
a propagační akce, aby přivedl děti
a mládež k pravidelnému sportování.
Více informací najdete na stránkách
www.bknhostrava.cz. „Přijďte si nezávazně vyzkoušet jeden z nejpopulárnějších sportů,“ zve zájemce trenér
Marek Stuchlý. 
(rs)

Mistři české republiky v kategorii U11. 

Foto: NH Ostrava

republiky, Slovenska a Polska se zapojily do běžeckého zápolení ve svých
mětech a krajích a ti nejlepší postoupí
do finále. To se koná v předprogramu
Zlaté tretry. 
(rs)

Mistrovství světa
v hokeji se vrátí
do Ostravy
Světový šampionát v ledním hokeji
se uskuteční v roce 2024 opět v České republice a vedle Prahy bude
hostitelským městem i Ostrava.
V průběhu mistrovství světa v hokeji v Bratislavě se koná také kongres, který rozhoduje o budoucích
pořadatelských zemích. Zástupci
České republiky měli pořadatelství
přislíbeno již od září. V Bratislavě
to delegáti na kongresu definitivně
potvrdili.
Ostrava má kvalitní hokejovou
Ostravar arénu i potřebný počet
ubytovacích kapacit v čtyřhvězdičkových hotelích. Mistrovství světa
v hokeji se zde konala již dvakrát
– poprvné v roce 2004 a podruhé
v roce 2015. V obou případech dopadlo vše na výbornou. Na českém
území se světový šampionát konal
dosud desetkrát. 
(r)

Stolní tenisté jsou letos stříbrní
Stolní tenisté TTC Ostrava se probojovali do finále mistrovství ČR družstev.
První souboj na stolech El Niňo Praha
vyhráli 4:3, ve druhém utkání doma
prohráli 2:4, takže o titulu rozhodoval
třetí zápas v Praze. Dramatický souboj

měl v závěru skóre 3.3 a o mistrovi
rozhodovala čtyřhra. V ní ostravský
pár Tregler–Bajger podlehl Pražanům
v pětisetové bitvě 2:3. Ostravanům tak
patří po dvou titulech z minulých let
stříbrné medaile. 
(rs)

Softbalistky se v Porubě
utkají o evropské medaile
Mistrovství Evropy v softbalu žen
se uskuteční v termínu 30. června
až 6. července v Porubě na hřišti
Arrows Ostrava.
„Ostrava je hlavním pořadatelským městem mistrovství Evropy.
Město přispělo na tento šampionát
částkou půl milionu korun, ale zároveň zainvestovalo do rekonstrukce
stadionu v areálu Arrows Ostrava
14 milionů korun, aby se na tomto
hřišti mohla odehrát nejzajímavější

část mistrovství včetně finálového
zápasu,“ zdůrazila náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea
Hoffmannová.
České softbalistky obsadily na posledních evropských šampionátech
třetí a čtvrtá místa, nejhůř skončily
šesté. Proto by na domácím šampionátu v Ostravě rády postoupily do
finále a utkaly se o zlato. Navíc prvních šest týmů postoupí na olympiádu do Tokia. 
(rs)
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Farmářské trhy

Parkoviště u retail parku obchodního centra Futurum se s dvoutýdenní pravidelností proměňuje v místo
nabízející široký sortiment moravských i českých potravinových produktů: čerstvé i sušené ovoce
a zelenina, pečivo, koláče, mléčné
výrobky, vejce, čerstvé maso z kozí
farmy, jehněčí speciality, uzeniny,
ryby, obiloviny, koření, med, nefiltrované pivo, víno, květiny, nejrůznější kulinářské speciality a další.
Vystavované zboží si zde samozřejmě můžete nejen zakoupit, ale na
mnohých stáncích jsou pro vás připraveny i ochutnávky. Farmářské
trhy také nabízejí své farmářské
menu, které kuchaři připravují
z vybraných surovin od zúčastněných farmářů podle svého receptu.
V červnu se farmářské trhy budou
konat v soboty 15. a 29. června vždy
od 8 do 12 hodin.
Na trzích, co se teprve hledají,
nakoupíte kvalitní potraviny přímo
od farmářů. Vydejte se za nimi na
první nekomerční projekt farmářských trhů v Ostravě, který se koná
22. června na Černé louce v Cooltouru od 9 hodin. Můžete se těšit
i na pekaře, řezníka, cukráře, kuchaře, farmáře, floristku, včelaře,
prodejce exotického ovoce a mnoho
jiných, kteří vám chtějí ukázat to
nejlepší ze své nabídky. Také nebudou chybět marmelády, které získaly ocenění na mezinárodní soutěži
v Anglii, kváskový chléb, med roku
2018, čerstvé byliny, chutney, kozí
výrobky, aroma vosky a svíčky,
ostravské chilli, které také dobylo
svět... Je toho mnoho.
(hob)

OSTRAVSKÁ RADNICE

ČERVEN 2019

Běžkyně závodily v ulicích a na nábřeží

Ulice Ostravy zaplavily první červnový den stovky běžkyň. 

Český běh žen se stal v Ostravě tradicí. První červnový den se konal již
posedmé a mohly se jej zúčastnit ženy

Foto: Lukáš Kaboň

a dívky bez ohledu na výkonnost. Pořadatelé ze SSK Vítkovice dokonce
umožnili start maminkám s kočárky,

které nemusely běžet, ale mohly vybranou trasu absolvovat chůzí.
Program začal právě běhy rodičů
s dětmi. Do dalších disciplín – nordic
walkingu, běhů na 2,5, 5 a 10 km nastoupilo 1757 závodnic. Běh na 2,5 kilometru odstartoval primátor Tomáš
Macura, dvojnásobnou trať hejtman
Ivo Vondrák a nejdelší běh odstartovala náměstkyně primátora Andrea
Hoffmannová. O dobrou zábavu v prostoru startu a cíle u Nové Karoliny se
staral Jakub Kohák, který se dokonce
zapojil i do rozcvičování závodnic.
Tratě vedly běžkyně městem, ale
také Komenského sady a nábřežím
Ostravice. Nejpočetnější startovní
pole nastoupilo na pětikilometrovou
trať, celkem 909 běžkyň. Ty mohly v rámci závodu utvořit čtyřčlenné
týmy. Soutěžní tým pod názvem Radnice run!!! postavily i pracovnice ostravského magistrátu a do cíle doběhly
druhé. 
(rs)

EkoAuto představí nejnovější elektromobily Czech Raildays 2019
Nahlédnout do budoucnosti lákalo
vždy. Tuto možnost budou mít návštěvníci Trojhalí Karolina v Ostravě
13. až 15. června na veletrhu EkoAuto 2019. Představí se na něm několik
novinek. Veřejnost poprvé uvidí první
sériově vyráběný elektromobil Citigo
ze Škody Auto, kterým začíná tovární
výroba elektromobilů české značky.
Poutavým exponátem reprezentujícím tentokrát vodíkovou elektromobilitu bude vysokozdvižný vozík rovněž
české produkce. Budoucnost letecké
dopravy zase na EkoAutu nabídne
elektrické letadlo. Zájemci o elektro-

mobily najdou na veletrhu další zajímavé modely ve stáncích Hyundai,
KIA nebo Renault, také auta na zemní
plyn pro nejrůznější účely, dodávkové vozy, komunální vozidla, užitková
auta, koloběžky, motorky nebo kola.
Souběžně s EkoAutem se uskuteční
veletrh Úsporná domácnost. Energetické firmy předvedou, jak efektivně
využívat energii a také jak ji šetřit.
Vstupenka na EkoAuto 2019 umožní zdarma také návštěvu veletrhu
Czech Raildays, který se koná 11. až 13.
června. Vstupenky lze v předprodeji
koupit na www.ticketportal.cz.  (vs)

Jubilejní dvacátý ročník mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční
a městské kolejové dopravy Czech
Raildays se bude konat ve dnech 11. –
13. června v areálu nákladového nádraží železniční stanice ČD Ostrava
hlavní nádraží. Na pořádání veletrhu
spolupracují Dopravní podnik Ostrava a Institut dopravy při Vysoké škole
báňské – Technické univerzitě Ostrava. Akce se uskuteční za podpory
města Ostravy. Vstupné je 70 Kč, děti
a studenti 30 Kč. Podrobnosti najdete
na www.czech-raildays.cz. 
(hob)

Řeka uvítá odvážné lodivody s jejich netradičními plavidly
Oslavit řeku Ostravici a zároveň přivolat letní počasí si klade za cíl jednodenní happening, který se koná 22.
června od 14 hodin v úsecích řeky od
soutoku Ostravice s Lučinou po most
Miloše Sýkory. Vodáčtí nadšenci, ale
také zruční kreativci a kutilové se již
poněkolikáté mohou pustit do díla
a vytvořit originální plavidlo, se kterým vstoupí do soutěže ve sjezdu netradičních plavidel. Jejich úsilí bude
hodnotit nezávislá porota a vítězové si
kromě hřejivého pocitu odnesou také
peněžitou výhru. Tak neváhejte, přihlásit se mohou skupiny i jednotlivci,
kteří mají rádi vodu, mladiství pouze
s doprovodem dospělého.
K dispozici bude také tradiční lávka přes řeku Ostravici spojující moravský a slezský břeh, půjčovna loděk
na obou březích, mokrý přechod, po
němž mohou návštěvníci přecházet po
koruně hráze s pomocí lana…
Společně se také pokusíme o rekord

v délce přinesených autorských obrazů, pomocí kterých vytvoří výtvarníci
jedinečnou výstavu přímo na břehu
řeky. Součástí výstavy bude také výtvarný workshop, ve kterém si každý
vyzkouší, jak je na tom s výtvarnými
dovednostmi a svým obrazem může
rozšířit délku výstavní plochy, kterou
nakonec společně změříme. I do této
soutěže se můžete stále hlásit, vítáni
jsou všichni – počínaje výtvarníky,
přes studenty až po nadšené amatéry.
O hudební doprovod se postará několik kapel – do Ostravy zavítá např.
brněnská kapela Midi Lidi, hudební
formace Dolbend, či ostravská kapela
February.
Nezapomněli jsme ani na dětské
návštěvníky, pro které bude přichystáno např. Sférické kino, pirátská loď
a k obveselení všech přispěje vystoupení klaunů.
K ideální zábavě patří nejen aktivity,
ale také dobré jídlo a pití. Připraveno

bude bohaté občerstvení v podobě
grilovaného masa a ryb, cukrové vaty
a dalších cukrovinek, a také kávy a několika druhů piva. Na ty, co vydrží až

do konce, čeká v závěru celého happeningu ještě jedno překvapení, které
rozhodně podráždí vaše smysly. Víc
ale neprozradíme! 
(lk)

Slavnosti řeky Ostravice každoročně k řece přilákají tisíce diváků.  Foto: L. Kaboň

