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Potěší nové in-line dráhy, tenisové kurty, skate park, parkourové hřiště, pumptracková dráha a posezení

Sportovní areál U Cementárny se rozrostl

In-line bruslaři využívají nově otevřenou část areálu. 

Domovy seniorů
získaly podporu
Ostrava podpoří dokončení rekonstrukce Domu pro seniory ve
Staré Bělé. Zařízení zatím disponuje osmi bytovými jednotkami,
v dosud nevyužité podkrovní části
v půdní nástavbě a vestavbě je naplánováno zřízení dalších devíti
bytů. Osm z nich má mít dispozici
1 + kk, jeden 2 + kk. Přístup bude
zajištěn schodištěm nebo výtahem.
V souvislosti s výstavbou nových
bytů bude provedena rekonstrukce
krovu a stropní konstrukce. Město
přispěje částkou 8,5 milionu korun.
Zastupitelé dále odsouhlasili
částku 1,8 milionu korun na rekonstrukci kamerového systému Domova Slunečnice v Porubě a 700 tisíc korun domovům pro seniory Iris
a Kamenec na elektroinstalaci. (r)

Foto: Jiří Zerzoň

Sportovním nadšencům od začátku
prázdnin slouží nová, druhá část in-line areálu U Cementárny. Nově je
k dispozici 1600 metrů drah, tenisové
kurty, skate park, hřiště pro parkour
nebo pumptracková dráha. Zrekonstruovány byly chodníky, rozšířeno
bylo parkoviště vybudované v první
etapě. „Do oblasti sportu letos dáme
590 milionů korun. Z investičních
akcí je největší druhá etapa tohoto
areálu za 99 milionů korun. Jsem rád,
že bude sloužit sportovcům i veřejnos
ti celoročně včetně zimní možnosti
běžkování,“ řekl náměstek primátora
Vladimír Cigánek. Oba areály nabídnou bruslařům dohromady 3000
metrů drah včetně speciální klopené
dráhy. Součástí areálu je půjčovna,
servis sportovních potřeb, bistro,
sprchy a mnoho dalších novinek. (red)

O pozemky v zóně Hrušov je zájem
Ostravští zastupitelé 20. června rozhodli o záměru prodat pozemky ve
vlastnictví města v Hrušově. Nabídky
podaly čtyři společnosti. Území má
rozlohu 35,07 hektaru a nejnižší nabídková cena byla stanovena městem
na 195,6 milionu korun bez DPH.
Cena zahrnuje veškeré náklady, které
město vynaložilo na přípravu lokality.
Vymezena je na západě a severu trasou ulice Bohumínské (silnice I/58)
a na jihu pozemky železniční trati
Českých drah Ostrava–Bohumín. Při
povodních v roce 1997 byla tato oblast
zaplavena, následovala její devastace,
postupné vylidnění a došlo k vzniku
tzv. sociálního brownfieldu.
„Na zcelování pozemků v lokalitě se
záměrem vybudování zóny pro lehký
průmysl město začalo pracovat v roce
2006. Těší mě, že toto zanedbané území projde v nejbližších letech zásadní

proměnou. Jedná se navíc o první lokalitu města, která nevznikla záborem
zemědělské půdy. Zóna města v Hrabové je na svých kapacitních možnostech. A strategická průmyslová zóna

v Mošnově je plná ze 70 %, jednáme
s dalšími investory. Z toho je zřejmé,
že Ostrava je pro investory atraktivní,“
řekl primátor Tomáš Macura.

Pokračování na str. 2

Vizualizace hrušovské zóny.

Městská policie Ostrava a město Ostrava zvou na 21. ročník mezinárodního

SETKÁNÍ JÍZDNÍCH POLICIÍ

 Sobota 1. září 2018  12.30 hod.  Komenského sady  Podrobnosti na str. 2
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U jatek vznikne kulturní centrum
proměny

V prostorách přístavby bývalých městských jatek plánuje Ostrava zřízení
kreativního Mezinárodního kulturního centra. Vypsalo proto zakázku na
ideový návrh, který by určil, jaké aktivity by se daly v těchto prostorech

provozovat. Mělo by se jednat o otevřenou zónu pro kulturu, vzdělávání,
kreativitu a spolupráci mezi lokálními
aktéry i na mezinárodní úrovni.
Důraz bude kladen na podporu
vlastní umělecké tvorby a kvalitní
dramaturgii se zaměřením na mladší
publikum. Podobně laděná kulturní

Budovy přístavby městských jatek, v nichž vznikne Mezinárodní kulturní centrum. 
Foto: René Stejskal

Peníze obvodům
na důležité opravy
Zastupitelstvo schválilo rozdělení
volných zdrojů svého účtu a rozhodlo, že je poskytne obvodům na
některé akce. Moravské Ostravě
a Přívozu dá téměř tři miliony na
rekonstrukci parku Čs. letců, Slezské Ostravě cca 5,5 milionu na regeneraci sídliště Muglinov zahrnující
rekonstrukci komunikací, navýšení
parkovacích míst nebo výstavbu
víceúčelového hřiště. Petřkovice
dostanou 480 tisíc na opravu opěrných zídek a břehů Ludgeřovického
potoka, Hošťálkovice 6,2 milionu
na opravu dešťové kanalizace a Radvanice a Bartovice obdrží 2,5 milionu na opravu chodníků. 
(red)

centra již existují v Praze, Plzni nebo
Košicích.
„Město aktuálně vyzývá dodavatele
k podání nabídek k veřejné zakázce na
vyhotovení ideového návrhu pro zřízení kulturního centra. Maximální hodnota této veřejné zakázky činí 180 tisíc
korun včetně DPH,“ upřesnil primátor
Tomáš Macura. Z této částky budou finančně odměněni první tři dodavatelé. Hlavními hodnotícími kritérii bude
kvalita návrhu a dispoziční řešení
s dobrou mírou využití prostoru. Město s vítězem uzavře licenční smlouvu,
kterou získá ideový návrh k dalším
úpravám. Rekonstrukce začne v průběhu příštího roku.
Budova přístavby jatek se skládá
z šesti různých konstrukčních systémů navzájem stavebně propojených
s výměrou 5035 m2. Vykoupena byla
za 37,95 milionu korun. Výměra sousedních památkově chráněných historických jatek, ve kterých bude působit
(rs)
galerie Plato, činí 20 381 m2. 

Ostravská
radnice

Nová tvář piazetty
Jeden z frekventovaných vstupů do
historického centra Ostravy s podchodem mezi Komerční bankou
a Palácem Prosperita poblíž tramvajové zastávky Elektra dostal novou tvář. Součástí úprav je položení

nové žulové dlažby, veřejné osvětlení, výsadba stromů a doplnění
městského mobiliáře o lavičky, odpadkové koše nebo i výtvarné prvky. Rekonstrukci piazzetty v centru
města prováděl vítěz výběrového řízení firma Jankostav podle návrhu
autora projektu Ondřeje Vysloužila. Místo bude zkouladováno v polovině července.
(red)

O pozemky v zóně Hrušov je zájem Policejní koně
Pokračování ze str. 1
Počet vytvořených pracovních míst
nad překážkami
Součástí každé z obdržených nabí- je 712 a termín dokončení 70 % kodek byl záměr využití území, popis
technického provedení odvodnění
pozemků, specifikace objektů plánované výstavby, způsob využití objektů
i časový harmonogram přípravy a realizace plánu. Dále nabídková cena,
závazek zaměstnanosti s minimálně
20 pracovními místy na jednom hektaru a předpokládaný objem investovaných finančních prostředků.
Na základě vyhodnocení obdržených nabídek bylo stanoveno pořadí,
ve kterém s nimi bude město o odkupu
pozemků jednat: 1. Contera Management s.r.o., 2. CTP Invest, spol. s r.o.,
3. P3 Parks s.r.o., 4. Panattoni Czech
Republic Development s.r.o.

merčních objektů je stanoven nejpozději do března roku 2025.
Uchazeč z prvního místa chce v lokalitě stavět haly pro lehký průmysl
určené pro skladování a lehkou výrobu, dále tzv. flexispace objekty, které
kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí.
Posledním typem jsou objekty pro vědeckotechnologické účely. Část objektů bude zaměřena na podporu malých
a středních podniků lokálního charakteru. Předpokládaný objem finančních
prostředků, které chce společnost
Contera Management investovat do
výstavby, se odhaduje na 1,6 – 1,9 miliardy korun. 
(r)

ze zasedání zastupitelstva města ostravy
V úvodu 36. zasedání si zastupitelé
vyslechli informace o činnosti orgánů
města za dobu od minulého jednání
zastupitelstva. Poté schválili účetní
závěrku Magistrátu města Ostravy
a účetní jednotku statutárního města
Ostrava za rok 2017.
Statut zvláštního významu odsouhlasili zastupitelé pro plánovanou
tramvajovou trať v Ostravě-Porubě
a také rozhodli o rozdělení volných
zdrojů rozpočtu města ve výši téměř
451 milionů korun, které má Ostrava k dispozici díky úsporám v běž-
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ných výdajích a časovému posunu
některých investičních akcí. Peněžní
prostředky budou směřovat do čtyř
základních oblastí – do speciálně zřízených fondů, městským obvodům, do
sportovní oblasti a dopravy.
Zastupitelé rozhodli o záměru
prodat pozemky ve vlastnictví města v Hrušově. Už vloni v září vyzvalo
město zájemce k podání nabídek na
realizaci investičního záměru v ploše
rozvojové zóny Hrušov. Nabídky do
30. dubna zaslaly čtyři společnosti,
přičemž zastupitelé stanovili pořadí

uchazečů, ve kterém bude město se
zájemci o pozemky jednat. Zastupitelé
souhlasili se strategickým plánem rozvoje městského obvodu Poruba 2018
až 2023 s výhledem do roku 2030
a také s Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika
vyplývající ze změny klimatu. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města na Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly
a o poskytnutí dotace na zajištění OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey
Championships. 
(r)

Mezinárodní setkání jízdních policií
patří v Ostravě již tradičně k programu posledního prázdninového víkendu. Dvacátý první ročník závodů
připravuje ostravská městská policie
(MPO) na sobotu 1. září v Komenského sadech.
Ekipy jízdních policií od nás i ze zahraničí předvedou veřejnosti, jak náročná je práce s koňmi, kteří musejí
být vycvičeni tak, aby bylo možné je
nasadit během policejních zásahů při
narušení veřejného pořádku. Jezdci
musejí své čtyřnohé svěřence naučit,
jak zvládat stresující hluk davu, výbuchů nebo výstřelů, pohybovat se
v terénu plném překážek. Letošní program otevře ve 12.30 hod. slavnostní
nástup účastníků. Diváci se mohou
těšit na parkurové skákání, soutěžit se
bude také v zrcadlovém skákání dvojic. Vstup na akci je volný. 
(r)
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Dopravní podnik nakoupí během pěti let nová vozidla za 4,7 miliardy korun

Budeme mít nejmodernější dopravu

Tramvaj Stadler nOVA během zkušební jízdy. 

Na letošním ročníku veletrhu Czech
Raildays v Ostravě představil Dopravní podnik Ostrava (DPO) nové
dopravní prostředky MHD, které pořizuje v rámci postupného procesu obnovy vozového parku. Nákup nových
vozidel v hodnotě 4,7 miliardy korun
jmá dopravní podník naplánovaný do
roku 2022.
Jednoznačně nejnavštěvovanějším
vozidlem u stánku DPO na červnovém

Foto: DPO

veletrhu Czech Raildays byla tramvaj
Stadler nOVA. Dopravní podnik ale
představil i nový parciální trolejbus,
elektrominibus a elektrobus Ekova
Electron.
Průměrné stáří vozového parku
DPO je přibližně 15 let, přičemž pouze
u tramvají je to 23 let. „Jen v roce 2018
se touto obnovou sníží průměrné stáří
u tramvají i trolejbusů o tři roky. Ostravská MHD bude od roku 2020 jezdit

bez dieselových autobusů a díky výrazné obměně vozového parku se zřejmě stane nejmodernějším dopravním
podnikem v České republice,“ konstatoval primátor Tomáš Macura.
Všechna nová vozidla, která pořizuje dopravní podnik v rámci této obměny, budou mít nové barevné řešení, tj.
tyrkysovou barvu s reflexními bílými
doplňky a ostravskými vykřičníky nad
druhými dveřmi.
„Momentálně v ostravském provozu již slouží cestujícím 10 parciálních
dvanáctimetrových trolejbusů, dva
článkové osmnáctimetrové trolejbusy,
18metrový autobus s pohonem CNG,
středokapacitní tramvaje, minibus
s pohonem CNG a elektrominibus,“
uvedl radní pro dopravu Lukáš Semerák.
Dopravní podnik plánuje do roku
2022 dále pořídit 40 autobusů 12m
s pohonem na CNG, 40 velkokapacitních tramvají, 12 parciálních 12metrových trolejbusů, čtyři dvanáctimetrové trolejbusy, čtyři osmnáctimetrové
trolejbusy, 36 elektrobusů o délce 12
metrů, tři elektrominibusy, dva doubledeckery s pohonem CNG a čtyři
minibusy s pohonem na CNG. 
(r)

Nová tramvajová trať je záležitostí zvláštního významu
Zastupitelé Ostravy na svém červnovém jednání prohlásili projekt
„Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě-Porubě“ za záležitost zvláštního
významu, čímž potvrdili důležitost
projektu pro rozvoj města. Plánovaná
trať by byla významnou liniovou stavbou celoměstského významu, která

prochází dvěma městskými obvody.
Rozhodnutí městských zastupitelů
předcházelo představení projektu zastupitelům obou dotčených obvodů
i beseda s veřejností. Pustkovecké
zastupitelstvo o projektu nakonec nejednalo a porubští zastupitelé nepřijali
žádné stanovisko.

„Toto rozhodnutí městských zastupitelů není zatím formálním krokem,
který by znamenal finální rozhodnutí,“ řekl primátor Tomáš Macura. Definitivní verdikt se dá očekávat v závěru
letošního roku. Bude mu předcházet
hodnocení dopadů stavby a tratě na
obyvatele a životní prostředí. 
(ph)

Strážníci převzali ekologické automobily
Pět automobilů s pohonem na CNG –
stlačený zemní plyn předal primátor
Tomáš Macura řidičům, kteří budou
tyto vozy ve službě používat.
„Pokračujeme tak v ekologizaci vozového parku městské policie. Postupně obměňujeme všechny vozy. Cílovým stavem je, aby všechny služební
automobily Městské policie Ostrava
byla jen moderní auta na CNG anebo
elektromobily,“ řekl primátor Tomáš
Macura.
Alternativní druhy pohonu přispívají ke snížení emisí vypouštěných dopravními prostředky do ovzduší. Dopravní podnik Ostrava bude dokonce
prvním v České republice, který přestane do roku 2020 provozovat dieselové autobusy a nahradí je vozy na
CNG. Část naftových autobusů nahradí elektrobusy a parciální trolejbusy
s pohonem na baterie, takže pojedou
i úseky, v nichž nevedou troleje.  (rs)

Debata o nové
tramvajové trati
V porubské Slunečnici se v pondělí
18. června od 17 hodin konala veřejná debata k projektu Nová tramvaj Poruba. Aktuální informace
z projektové přípravy prezentovali
primátor Tomáš Macura, investiční
náměstek Břetislav Riger, radní pro
dopravu Lukáš Semerák a technický náměstek dopravního podniku
Martin Chovanec. Po prezentaci
následovala moderovaná diskuse
návštěvníků s představiteli města
a dopravního podniku. Na obou
názorových rovinách padaly věcné
otázky, náměty i argumenty. Zazněly hlasy odpůrců i podporovatelů, včetně různých návrhů, kterým
bude věnována pozornost.
„Naším cílem je moderní, rychlý,
bezpečný, ekologický, a přitom tichý způsob přepravy osob v rámci
celé Ostravy, navíc esteticky včlenitelný do terénu a zástavby. Chceme vybudovat trať pro Porubu 21.
století. Ne proto, že v minulosti
bylo v plánu tramvaj v této lokalitě
vybudovat, ale proto, že to v dnešní
době má opodstatnění. Je důležité
si uvědomit, že páteřní síť veřejné
hromadné dopravy v Ostravě je
právě ta tramvajová. Takže její další rozvoj je pro budoucnost Ostravy
a jejích obyvatel nezbytný,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.
Trať by měla vést od zastávky
Slovan k Duze, dále po Průběžné
ulici k hypermarketu Globus. Na
přípravě projektu, jehož realizace je
odhadována na 700 milionů korun,
město pracuje od roku 2014.  (ph)

Autobus ke hřbitovu
Nová okružní autobusová linka č. 95
bude zajišťovat v dopoledních hodinách pracovních dnů přepravu cestujících z Hranečníku až ke krematoriu
v areálu ostravského Ústředního hřbitova. Z terminálu Hranečník linka odjíždí ze stanoviště č. 4.
(r)

V Bohumínské se
bude měřit rychlost

Primátor Tomáš Macura předává klíčky od nového vozu s pohonem na CNG
strážníkovi Městské policie Ostrava. 
Foto: René Stejskal

Vedení městského obvodu Slezská Ostrava reaguje na časté a výrazné překračování povolené rychlosti projíždějícími řidiči v Bohumínské ulici. Přes
silnici přechází zvýšený počet chodců,
protože v místě se nachází základní škola, domov pro seniory, sídliště
a obchody.
Slezská Ostrava proto připravuje
zavedení úsekového měření. Zatím se
bude měřit rychlost projíždějících vozidel od mostu Miloše Sýkory po Domov pro seniory Kamenec. 
(r)
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Z opravené požární
nádrže je kašna

Máte nápad, jak zkrášlit Ostravu?

První betonová socha Kurta Ge
bauera v bývalé požární nádrži
dolu Hlubina oživuje od 19. června
prostor kulturní čtvrti v industriálním areálu. Nově vzniklou kašnu
Duch Hlubiny bude zdobit 36 soch
lidských postav, které budou postupně přibývat. Pod kurátorským
vedením sochaře Kurta Gebauera
jim vtisknou individuální tvář další
současní sochaři.
„Do dotačního programu „fajnOVY“ na revitalizaci veřejného
prostoru se přihlásilo celkem 16
projektů, z toho 11 uspělo a bylo finančně podpořeno. Jedním z nich
je i Sochařská kašna. Životní prostředí není jen o ovzduší, čistotě
vody nebo třídění odpadu, ale je to
naše okolí, všechno to, co nás obklopuje. Jsou to chodníky, náměstí,
veřejná prostranství, parky. Podoba
a kvalita veřejného prostoru přitom významně ovlivňuje to, jak se
ve městě cítíme a jak se chováme.
V hezkém prostředí se lidé taky hezky chovají,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.  (hob)

Proměnit ulice, dotvořit náměstí či
parky a další veřejná prostranství podle vlastních nápadů – takovou možnost nabízí aktivním obyvatelům nebo
neziskovým organizacím další kolo
dotačního programu „fajnOVY“ na revitalizaci veřejného prostoru ve městě.
V jeho dvou ročnících bylo z rozpočtu města podpořeno 23 projektových
záměrů. Protože alokace druhého
ročníku programu „fajnOVY prostor“
nebyla vyčerpána, bylo vyhlášeno jeho
další kolo. Z celkové částky 5 milionů
korun bylo rozděleno 3,1 milionu korun 13 projektům.
„Kvalitním záměrům rozdělíme
zůstatek ve výši zhruba 1,9 milionu
korun. Předpokládám, že se budou
hlásit nejen autoři nových nápadů, ale
po doplnění formálních nedostatků
také žadatelé z prvního kola letošního
ročníku. Termín pro podávání žádostí
končí 7. srpna. Komise projekty vyhodnotí v srpnu a ty podpořené budou
známy už letos v září,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
Ve dvou kolech dotačního programu
byly podpořeny projekty za 7 milionů,

veřejný prostor

dva z nich byly odhaleny na konci
června. Prvním z nich je plastika Karla Kryla u Českého rozhlasu Ostrava.
Legendární písničkář s rozhlasovým
studiem úzce spolupracoval a natočil
zde i slavné album Bratříčku, zavírej
vrátka. Druhým projektem je přírodní park Hrabovjanka. Realizátorky

Plastika Karla Kryla před budovou rozhlasu. 

Potraviny potřebným

OZO Ostrava i letos podpoří projekty

V Ostravě zasedala hodnotitelská komise soutěže o prestižní značku Regionální potravina Moravskoslezského
kraje. Potraviny, které nebyly během
soutěže zkonzumovány, předala Beáta
Zemanová z televize Polar náměstkovi
primátora Michalu Mariánkovi.
„Potraviny byly ještě ten den rozdány potřebným rodinám sociálních
bytů z projektu Koncepce sociálního
bydlení v Ostravě. Rodiny vytipovaly
na základě potřebnosti aktuální situace sociální pracovnice,“ uvedl náměstek primátora Mariánek. 
(r)

Městská odpadová společnost OZO
Ostrava v letošním roce celkovou
částkou 846 tisíc korun podpoří devět
z osmnácti projektů přihlášených do
tematických výzev. Oproti loňskému
prvnímu ročníku jde více než o dvojnásobnou investici. Uspěly originální návrhy dotýkající se nejrůznějších
oblastí života ve městě a přispívající
k edukaci obyvatel všech generací. Jde
o využívání odpadu při zvelebování životního prostředí.
Šest z vybraných projektů bylo přihlášeno do tematické výzvy Zelená pro

Ostravu zaměřené na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování města,
tři uspěly v rámci tematické výzvy
Nový život starým věcem, jež podporuje kreativní nápady na opakované
využití odpadu.
Všechny podpořené projekty by
měly být uskutečněny do listopadu
tohoto roku. V prosinci je společnost
OZO Ostrava vyhodnotí a také
rozhodne o celkové částce, kterou
hodlá poskytnout v příštím ročníku
tematických výzev. Nové výzvy pak vyhlásí v průběhu ledna 2019. 
(r)

Léčebna v Radvanicích dostane nový kabát
Léčebnu dlouhodobě nemocných
(LDN) a Dům sociálních služeb v Radvanicích, které spadají pod městskou
nemocnici, čeká rozsáhlá modernizace. Rekonstrukce se bude týkat zateplení obvodového pláště, výměny oken,
dveří a opravy balkonů. Město hledá
dodavatele stavby a vyhlásilo veřejnou
zakázku. Lhůta pro podání nabídek
je stanovena na 11. července. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 51
milionů korun bez DPH.
„Modernizace
objektu
bude
probíhat zhruba tři čtvrtě roku, a to
za plného provozu. Přinese vyšší
komfort klientům zařízení i jeho
zaměstnancům. Pokračujeme tak
v opravách a zvyšování úrovně naší
nemocnice, která poskytuje péči

Ostravanům a pacientům z nebližšího
okolí. Finanční prostředky na mo
dernizaci budovy budou poskytnuty ze
speciálně zřízeného fondu pro rozvoj
nemocnice,“ řekl náměstek primátora
pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Mariánek.
Zhruba
pětina
odhadovaných
nákladů
bude
spolufinancována
z dotačních prostředků Evropské unie
z Fondu soudržnosti. Jedná se o částku ve výši 10,6 milionu korun bez
DPH.
O realizátorovi stavby rozhodne
v srpnu rada města a práce budou
zahájeny po podpisu smlouvy letos
v září. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na červen roku 2019.
S ohledem na průběh zadávacího

projektu Jana Batelková a Jana Václavíková společně s patronkou parku
zpěvačkou Anetou Langerovou vysadily Strom svobody.
Celé znění podmínek pro poskytnutí
dotace je k nahlédnutí na www.ostrava.cz v sekci dotace a na http://fajnova.cz/projekt/fajnovyprostor/.  (red)

řízení mohou být uvedené termíny
prodlouženy o dobu nezbytně nutnou.
LDN je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá komplexní péčí o pacienty. Disponuje celkovou
kapacitou 124 lůžek na čtyřech
stanicích. Pokoje jsou třílůžkové,
dvoulůžkové a jednolůžkové, stanice
jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou
bezbariérové. V LDN péči poskytuje
šest lékařů a 70 nelékařských zdravotnických pracovníků. V objektu sídlí
také Dům sociálních služeb. I jeho
tři stanice s 66 lůžky projdou mo
dernizací. O klienty se v objektu stará
43 nelékařských zdravotnických pracovníků. Ve speciálně zřízeném fondu pro rozvoj nemocnice je aktuálně
470,6 milionu korun. 
(av)

Foto: Lukáš Kaboň

krátce z obvodů
Osázený kruhový objezd
OSTRAVA-JIH. Tradiční místo konání velkolepého novoročního ohňostroje na ulici Horní v městském obvodu Ostrava-Jih nově potěší pěknou
podívanou také od jara do podzimu.
Díky čerstvé výsadbě 8800 rostlin na
ploše 1100 m² bude rondl postupně
různobarevně nakvétat až do října.

Dětské hřiště se rozroste
MORAVSKÁ OSTRAVA. V letošním roce bude rozšířeno dětské hřiště
v sadu Milady Horákové. Hřiště bude
doplněno o hrací soustavu určenou
pro děti ve věku od 5 do 12 let. Děti
se mohou těšit na věže propojené síťovým systémem, skluzavky, žebříky
a herní domky.

Dopravní hřiště opět slouží
PORUBA. Dopravní hřiště, které je
součástí Mateřské školy v Ukrajinské
ulici prošlo rozsáhlou rekonstrukcí
a od 12. června opět slouží dětem. Projekt opravené hřiště je jedním z uskutečněných návrhů hrazených z rozpočtu Zelená Porubě.

Beseda klubu seniorů
VÍTKOVICE. Klub seniorů zahájí
opět svou činnost 6. září. Jako první
poprázdninovou akci připravuje na
19. září besedu s reportérem a cestovatelem Tomášem Poláčkem.  (red)

OSTRAVSKÁ RADNICE

5

ČERVENEC–SRPEN 2018

Most září v barvách trikolory
Most Miloše Sýkory se poprvé předvedl s novým architekturním nasvícením 23. června po skončení Rozmarných slavností řeky Ostravice. Most
svítí v barvách trikolory. Připomíná
tak 100. výročí založení republiky. Nasvětlení se může měnit podle potřeby
a most může po setmění svítit bílou
nebo modrou barvou, která patří ke
znaku Ostravy.
Na konstrukci mostu bylo umístěno
celkem 136 led svítidel, která osvětlují jak spodní, tak horní konstrukční
části mostu. V současné době existuje
několik možných variant nasvětlení,
jejich počet i barevné provedení je
možno v budoucnu měnit či doplňovat. Zatím bude svítit bíle, v barvách
trikolory nebo v modrých barvách.
„Těší mě, že se zakázku podařilo
dokončit ještě před termínem, a že
se most poprvé slavnostně rozsvítil
na závěr Rozmarných slavnostní řeky
Ostravice. Vybrali jsme barvy trikolo-

Nový ředitel Arény
Ostravské divadlo Komorní scéna
Aréna bude mít nového ředitele.
V úterý 12. června jím Rada města
Ostravy jmenovala Jakuba Tichého, který v posledních pěti letech
řídil Národní dům ve Frýdku-Místku. Porota ho vybrala z deseti kandidátů, kteří se do výběrového řízení přihlásili. Nový ředitel nastoupí
1. srpna. Tichý vystřídá ve funkci
Renátu Huserovou, která odchází
do důchodu a v čele divadla stála
od roku 1994. 
(hob)

ry u příležitosti oslav výročí Československa,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Architekturní nasvětlení Sýkorova
mostu zrealizovala společnost Ostravské komunikace. Cena za provedení

díla je 3,29 milionu korun bez DPH.
Součástí zakázky jsou antivandal kryty, které ochrání světla před krádeží,
poškozením a také před povětrnostními vlivy. 
(rs)

Sýkorův most se rozsvítil na závěr Rozmarných slavností řeky Ostravice. 

Foto: Zdeněk Kamrla

V Centru Pant se diskutovalo o vodě
V Centru Pant se v červnu diskutovalo
o vodě. V pořadí již třetí beseda Voda:
živel potřebný i nevyzpytatelný z cyklu
Večery s vědci byla tentokrát zaměřená na vodu a klimatické změny. O tématu s veřejností diskutovali profesor
Miroslav Kyncl (VŠB-TUO), docent
Jan Hradecký (OU) a náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
Na debatě zazněly informace o hospodaření s vodou, o kvalitě vody v období sucha a o tom, jak sami přírodu
svým chováním ovlivňujeme.
„Volba nejvhodnějších opatření

přizpůsobení se změnám klimatu a jejich zavádění v městském prostředí je
stále naléhavější. Města obecně budou
v souvislosti se změnami klimatických
podmínek čelit řadě problémů. Ostrava jako jedno z mála měst České republiky má zpracovánu Adaptační
strategii na dopady a rizika vyplývající
ze změny klimatu. Nyní pracujeme
na Akčním plánu a začlenění jeho
výstupů do procesů města. Naším
cílem je udržet Ostravu jako příjemné
místo pro život,“ uvedla resortní
náměstkyně Kateřina Šebestová.  (r)

Zastupitelé dělili
přebytek rozpočtu
Ostravští zastupitelé 20. června
rozhodli o rozdělení volných zdrojů
rozpočtu města ve výši téměř 451
milionů korun. Peněžní prostředky
má Ostrava k dispozici díky úsporám v běžných výdajích a časovému
posunu některých investičních akcí
a budou směřovat do čtyř základních oblastí – do speciálně zřízených fondů, městským obvodům,
do sportovní oblasti a dopravy.
Přebytek hospodaření dosáhl
výše 319 milionů korun a dalších
132 milionů tvoří volné finanční
zdroje.
„Výsledkem hospodaření potvrzuje Ostrava skvělou ekonomickou
kondici, a to, že náš tlak na snižování běžných výdajů i uvážlivé vynakládání finančních prostředků je
správné. Potvrdila to také ratingová
agentura Moody´s, která nám třetí
rok po sobě zvýšila hodnocení na
nejvyšší možné v České republice,
A1 s pozitivním výhledem,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Městské obvody budou nejčastěji opravovat chodníky, kanalizace,
zateplovat a rekonstruovat budovy
– především domovy pro seniory
a regenerovat sídliště.
Kapitálový rozpočet byl posílen
o částku 30,9 milionu korun na investice v dopravě a sociální oblasti. O částku 88,29 milionu korun
budou navýšeny rezervy odborů
investic a financí a rozpočtu, ze kterých budou mimo jiné spolufinancovány dotační projekty městských
obvodů. 
(av)

Všech 159 klientů Čtyřlístku získá nové bydlení
sociální bydlení

Klienti Čtyřlístku se postupně přestěhují do nových domů. Dvě etapy,
v rámci kterých bude postaveno celkem 13 objektů pro 159 klientů Čtyřlístku, bude dokončeno v roce 2021.
Náklady budou hrazeny až z 90 % z integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací bude zaplacen z rozpočtu města.
První etapa projektu zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů, kteří se přestěhují z domovů Barevný svět a Na Liščině. Každá stavba
bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů. Do pěti nových domů
se klienti podle předpokladů přestěhují na přelomu 2. a 3. čtvrtletí 2019.
„Hlavním cílem transformace pobytových služeb je změna současného
způsobu života lidí s mentálním postižením, které je často kombinováno se

zdravotním handicapem. Pracujeme
na tom, aby bydleli v běžném prostředí, tak jako ostatní. Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby měli podle
svých schopností možnost volit a kontrolovat svůj vlastní život,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.
Klienti, kteří se přestěhují v první
etapě, mají lehčí tělesné postižení než
ti, kteří získají nové bydlení ve druhé etapě. Domy z ní budou vybaveny
například speciálním kolejnicovým
systémem pro ulehčení polohování
klienta.
Pro klienty v Domovech Barevný
svět (82 klientů), v Domově na Liščině (54 klientů) a v Domově Jandova (23 klientů) bude ve dvou etapách
postaveno a zrekonstruováno celkem
13 domů pro sociální účely. V první
etapě pět domů v obvodech Výškovice, Petřkovice, po dvou v Hrušově
a v Nové Bělé. Každý z nich se dvěma
domácnostmi vždy pro šest klientů.

Druhá etapa počítá s osmi domy pro
celkem 99 klientů, kdy bude jeden
z domů se třemi domácnostmi určen
pro 18 osob. Na konci obou etap bude
přestěhováno do nových domů 159

klientů Čtyřlístku. Celkové náklady
pro obě etapy jsou odhadovány na 270
milionů korun, z toho spolufinancování z fondů EU bude činit více než 230
milionů korun. 
(av)

Vizualizace nového bydlení pro klienty Čtyřlístku.
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Děti s výchovnými
problémy
Na koho se obrátit o radu?
● Probační a mediační služba
Ostrava, oddělení pro mládež
Tovární 985/18, Ostrava
Tel.: 596 240 490, 778 712 747
E-mail: adostalova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
● Magistrát města Ostravy,
Oddělení
sociálně
právní
ochrany dětí
Prokešovo náměstí 8, Ostrava
Tel.: 599 443 832
E-mail: schytilova@ostrava.cz
www.ostrava.cz
● Středisko výchovné péče
Antošovická 258, Ostrava - Koblov
Telefon: 596 239 202, 776 097 226
E-mail: vedouci@svp-ostrava.cz
http://svp-ostrava.cz/

Jaké programy jsou
k dispozici?
● Interaktivní program se
kundární prevence Odvaha ke
změně
Bílý nosorožec, o.p.s.
Výchovně-vzdělávací,
rozvojové
a terapeutické i socioterapeutické
aktivity.
Adresa: Sociálně aktivizační centrum, Ladislava Ševčíka 420/26,
Hulváky
Telefon: 774 789 844, 555 502 999
E-mail: sekundarni.prevence@
bilynosorozec.cz
Web: www.bilynosorozec.cz
● Právo pro život
Charita Ostrava - Charitní středisko Michala Magone
Program Právo pro život je interaktivní program o fungování lidské společnosti, lidských právech,
zákonech s cílem zvýšení právního
povědomí mladých lidí.
Adresa: Václava Košaře 12a, 700
30 Ostrava-Dubina
Telefon: 599 527 250, 732 632 318
E-mail: cho.magone@charita.cz
Web: www.ostrava.charita.cz
● Rodinná poradna
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Posláním Rodinné poradny je
poskytovat odbornou poradenskou
pomoc související s mezilidskými
vztahy, výchovou dětí a posílením
psychického stavu jednotlivce.
Adresa: Jahnova 867/12, Ostrava-Mariánské hory 709 00
Telefon: 605 292 252, 599 455 120
E-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz
Web: www.css-ostrava.cz

Pomoc pro dětské
oběti trestných činů

ČERVENEC–SRPEN 2018

Kam s dětmi
o prázdninách?
● Stop nudě na sídlišti, Centrum volného času Směr o. s.
Vaňkova 1012/50, Bělský Les
Telefon: 605 878 342
E-mail: smerprodeti@seznam.cz
Web: www.smerprodeti.cz
● Nízkoprahové centrum pohybových aktivit, Sport klub
Ostrava-Jih
Charvátská 10, Výškovice
Telefon: 608 707 025
E-mail: m.cibulec@seznam.cz
Web: www.diamantovastezka.cz
● Středisko volného času
SVČ Gurtějevova 8, Zábřeh, SVČ
J. Matuška 26a, Dubina
Telefon: 596 746 062, 732 665 402
E-mail: svczabreh@svczabreh.cz
Web: www.svczabreh.cz

Náměstek primátora Michal Mariánek (vlevo) a vedoucí Krizového centra Ostrava David Tichý si prohlížejí nové terapeutické prostory. 
Foto: Lukáš Kaboň

Jedinečný projekt, díky němuž se
odborníci budou věnovat terapeutické práci s dětskými oběťmi trestných
činů, byl v červnu spuštěn v Ostravě.
„Pro děti, které se stanou oběťmi
trestného činu, je důležitá podpora
rodiny a odborníků. Bezpečné odborné terapeutické vedení po takovéto
události napomáhá plnému uzdravení
dítěte i rodiny. A to je hlavním cílem
našeho projektu,“ uvedl náměstek
primátora Michal Mariánek. „Přál
bych si, aby terapeuti neměli žádnou
práci a žádné děti se nestaly oběťmi
trestných činů, ale bohužel vím, že takové přání je sotva splnitelné,“ dodal
náměstek Mariánek během zahájení
provozu terapeutického pracoviště

v Krizovém centru Ostrava. Projekt
počítá s terapeutickou podporou dětí
ve věku od pěti do 18 let v řádu týdnů
až měsíců.
Projekt zároveň počítá se spoluprací
s pracovníky sociálně-právní ochrany
dětí města a městských obvodů, dále
s policií, soudy, zdravotnickými zařízeními a neziskovými organizacemi
zabývajícími se pomocí obětem trestných činů.
Terapeutické
pracoviště
sídlí
v prostorách Krizového centra Ostrava v Ruské ulici 94/29 ve Vítkovi
cích. Poskytnutí informací a objednání je možné na telefonním čísle:
720 951 708 nebo prostřednictvím
e-mailu: terapiedeti@kriceos.cz.  (r)

Falešní vnuci cílí na seniory
městská policie
Ostravští policisté se opět setkali
s trestnou činností na seniorech. Pachatel zavolal seniora, kterému pod
smyšlenou záminkou uvedl, že nutně
potřebuje peníze. Poškozeného oslovil
familiárně „dědo“ a během telefonátu se snažil vzbudit dojem, že se jedná o vnuka, který se dostal do tíživé
situace. Se svou legendou pachatel
pokračoval, i přestože se seniorovi nezdál jeho hlas. Nebál si říct o 250 000
korun. Pro obezřetnost poškozeného
k předání hotovosti nakonec nedošlo.
To však nemění nic na tom, že je pachatel v případě dopadení ohrožen za
přečin podvod trestem odnětí svobody
až na pět let.
Pachatelé využívají důvěřivosti často osamocených seniorů. Oběti vyhledávají pomoci veřejných telefonních
seznamů. Seniora zkontaktují a velmi

obratně ho „zasvětí do problému“.
V případě úspěchu mu sdělí, že si pro
peníze přijde místo vnuka velmi dobrý
přítel či kamarád. Ten se na místě předání chová velmi důvěryhodně a projevuje „zájem“ o řešení problému.
Vzhledem k aktuálnosti ostravští
policisté připomínají základní preventivní doporučení:
● během telefonického hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o své osobě (finanční situaci) nebo
svých rodinných příslušnících (jména
příbuzných, vnuka, vnučky apod.),
● každý telefonický hovor s žádostí
o finanční prostředky si ihned ověřte
zpětným voláním dětem nebo vnukům, vnučkám, kteří o finance žádali,
případně dalším příbuzným,
● v případě jakéhokoliv podezření
ihned kontaktuje Policii České republiky na bezplatné lince 158.

por. Richard Palát, komisař

● Společně - Jekhetane, o. p. s.
Muglinovská 344/83, Muglinov
Telefon: 596 613 653, 725 114 882
E-mail: klub@jekhetane.cz
Web: www.jekhetane.cz
● Rozvoj vzájemných vztahů
u dětí a mládeže Živá naděje
Nerudova 49, Vítkovice
Telefon: 731 525 105
E-mail:centrumradost@centrum.cz
● Otevřené kluby pro děti
a mládež Oratoř SSVČ Don
Bosco
Vítkovická 28, Ostrava
Telefon: 599 526 369, 737 309 909
E-mail: stredisko@ostrava.sdb.cz
Web: www.ostrava.sdb.cz
● Komunitní centrum Bedřiška, Bílý nosorožec, o. p. s.
Bedřišská 18, Hulváky
Telefon: 774 789 843, 596 112 052
E-mail: prevence@bilynosorozec.cz,
vedeni@bilynosorozec.cz
Web: www.bilynosorozec.cz
● SVČ Korunka, p.o.
Korunní 49, Mariánské Hory;
Telefon: 596 624 041, 604 488 372
E-mail: daniel.kovarik@svc-korunka.cz

Web: www.svc-korunka.cz

● Otevřený klub pro mládež
Vítkovická střední
Hasičská 1003/49, Hrabůvka
Telefon: 602 320 837
● Salesiánský dům dětí a mládeže, Klub SHM Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 2, Zábřeh
Telefon: 596 751 697, 731 625 914
E-mail: ostrava.fma@volny.cz
Web: www.ostrava.shm.cz
● Klub Klika, Pavučina o.p.s.
Adresa: Zábřeh, Bedrnova 1
Telefon: 731 434 689
Web: www.pavucina.net
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Zkušený lektor vede žáky k zamyšlení nad tím, jaký život chtějí žít a nad významem vzdělání pro život

Motivační besedy s žáky nesou ovoce
vzdělání

Jednou z aktivit projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava“, který je řízen z Magistrátu
města Ostravy, jsou motivační besedy na zapojených základních školách.
Vede je zkušený lektor, prezentuje
silný životní příběh a vlastním příkladem motivuje děti k tomu, aby si uvědomily význam vzdělání pro život.
Série prvních šesti motivačních besed se žáky proběhla letos od března
do května na ZŠ Škrobálkova v Ostravě-Kunčičkách, ZŠ Gebauerova
v Přívoze a ZŠ Nádražní v Moravské
Ostravě. Jednu až dvě vyučovací hodiny poslouchali žáci většinou osmých
a devátých tříd příběhy lektora, odpovídali mu na otázky o jejich budoucnosti a sami se lektora ptali. Mimo
to převažovalo ve třídách možná až
nezvyklé ticho, svědčící o tom, že lektor dokázal upoutat pozornost. Také
přítomní učitelé se zájmem sledovali,
jak jednoduchými slovy na základě
osobní zkušenosti vede děti k zamyšlení nad tím, jaký život chtějí žít, že to,
jak se v současnosti připravují do školy, může mít na jejich životy zásadní
vliv a že existují instituce, organizace
a lidé, kteří jsou připraveni je podpořit, pokud se rozhodnou jít za svým

Ilustrační foto. 

snem a budou ve studiu pokračovat na
středních a vysokých školách.
Lektor motivačních besed vyrůstal
ve vyloučené lokalitě, kde žijí jedni
z nejchudších obyvatel, jejichž životní
úroveň je často za hranicí představivosti většiny ostatních. Jeho sousedé
se obvykle živili sběrem starého železa a barevných kovů v okolí lokality,
vzdělání k tomu nepotřebovali. Přestože na základní škole nijak nevynikal, jakmile začal usilovat o to, aby se
z prostředí vyloučené lokality dostal,

Foto: Lukáš Kaboň

pochopil, že cesta ven vede přes střední školu. Chtěl se stát policistou, aby
mohl v rychlém autě honit zločince,
jak to viděl v televizních seriálech.
Poctivě se doučil vše, co potřeboval
k přijímacím zkouškám a na druhý
pokus byl přijat na policejní akademii.
Ani tam to neměl jednoduché – jako
jediný romský student zpočátku če-

lil předsudkům majority, několikrát
týdně chodil na doučování angličtiny.
Odmaturoval s vyznamenáním a ještě
o prázdninách začal pracovat. Nejdříve pro neziskovou organizaci a brzy
jako strážník u městské policie.
Ztráta motivace k učení a zájmu
o školu, ke které dochází nejčastěji u dětí ze sociálně slabých rodin na
2. stupni základních škol, je velký
problém nejen pro děti samotné, ale
také pro jejich spolužáky, učitele a pro
celou školu, pokud ji navštěvuje větší
množství nemotivovaných žáků. Proto se motivační besedy na základních
školách staly jednou z aktivit projektu
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava a díky osobnosti
lektora jsou kladně hodnoceny jejími účastníky i vedením škol. Celkový
efekt motivačních besed nelze v krátkém časovém horizontu změřit, už
nyní ale víme o dětech, které besedy
přiměly podat přihlášku na střední
školu. V příštím školním roce budeme
v organizování motivačních besed pokračovat i na dalších školách a pomáhat dále šířit pozitivní energii lektora,
který ukazuje, jak důležité je chtít.  (r)

Ostravský projekt finalistou Nástrahy číhají na děti
mezinárodní soutěže měst

Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městské programy
zveřejnilo seznam finalistů RegioStars
2018, soutěže o nejlepší evropský
projekt podporovaný politikou soudržnosti EU. Odborná porota vybírala ze 102 projektů v pěti kategoriích.
Ostravský projekt Koncepce bydlení
a její pilotní ověření ve městě Ostrava
je jedním z 5 finalistů v kategorii „Vytváření lepšího přístupu k veřejným
službám“.
Projekt statutárního města Ostrava vznikl jako reakce na absenci
funkčního systému sociálního bydlení
a od počátku byl jedním z nejlépe hodnocených a propracovaných projektů
v ČR. Je zaměřený na pomoc osobám
v bytové nouzi – nízkopříjmovým
domácnostem, seniorům, samoživi-

telkám s dětmi a osobám, jejichž stávající bydlení je nevyhovující.
Projekt si klade dva hlavní cíle. Tím
prvním je vytvoření ucelené koncepce
sociálního bydlení města Ostravy,
druhým, hlavním, ověření fungování
nastaveného systému v praxi, a to
v tzv. krizových a sociálních bytech
s podporou sociální práce. Za zhruba
dva roky fungování, co toto bydlení
využilo cca 75 domácností, je vidět
pozitivní změny. „V mnohých domácnostech se povedlo stabilizovat situaci
– ať už šlo o dluhy, hledání zaměstnání, či větší pocit bezpečí a jistoty pro
děti,“ hodnotí náměstek primátora
Michal Mariánek.
Finalisté soutěže se potkají 3. července 2018 na slavnostním ceremoniálu ve Štrasburku, kdy bude
zároveň zahájeno i veřejné hlasování
o vítězných projektech. To je šance
i pro vás, čtenáře, náš městský projekt podpořit. Finálový ceremoniál vítězných projektů RegioStars
proběhne 9. října 2018 v Bruselu
v rámci Evropského týdne regionů
a měst, který každoročně přiláká více
než 6000 účastníků. 
(lp)

nejen o prázdninách
Děti v létě tráví více času venku s kamarády, u počítače, na internetu
nebo mobilu bez dozoru dospělého.
Nezletilí a mladiství například pod
vlivem vrstevníků kradou v obchodech a na letních festivalech, „půjčí“
si a nabourají auto nebo ničí majetek sprejerstvím. Občas něco zapálí
následkem nezdařených pokusů se
sirkami a cigaretami. Ze zkušeností
Probační a mediační služby vyplývá,
že letní období láká děti a mladistvé
i k experimentům s alkoholem nebo
drogami, pak se dopouštějí výtržnictví a někdy skončí i v nemocnici. Aktuálně také narůstá provinění
mladistvých se sexuálním podtextem – např. formou pohlavního zneužití, kdy mezi teenagery dojde sice
k dobrovolnému, ale nezákonnému
sexuálnímu kontaktu. Jindy se setkáváme i s natáčením sexu na mobilní telefony a šířením po sociálních
sítích. Aktéři se kromě psychických
následků pro oběť dopouštějí i šíření dětské pornografie. Samostatnou
kapitolou jsou pak dětské oběti se-

xuálního vydírání a zneužívání prostřednictvím sociálních sítí.
V případě, že mladiství či nezletilí
za účasti svých zákonných zástupců
navážou kontakt s Probační a mediační službou, pomáháme jim najít
cestu k nápravě toho, co způsobili.
Za součinnosti s kurátory pro mládež
a školami vedeme klienty k uvědomění následků jejich chování a jednání pro oběť, k následné omluvě,
v některých případech může dojít
i ke společnému mediačnímu setkání mezi pachatelem a obětí vedenému probačním úředníkem a řešení
vzniklé situace dohodou. Klienti mohou být také zařazeni do Programu
proti násilí, kde se naučí řešit konflikty a zvládat svou agresivitu, dostanou kontakt na další odborníky.
Významným výchovným opatřením
je také dobrovolný výkon společensky prospěšné činnosti zdarma pro
některou z neziskových institucí či
zařazení do projektu organizace Bílý
nosorožec o.p.s „Odvaha ke změně“.

Andrea Dostálová
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Tábor Hanke připomíná pamětní deska
Pietní místo s pamětní deskou připomínající tábor Hanke bylo slavnostně
odhaleno v místě, kde tábor stával
(v Nádražní ulici naproti Dolu Jindřich). Pamětní deska připomíná ostravský internační tábor Hanke, do
nějž byli v květnu a červnu roku 1945
umístěni převážně němečtí obyvatelé.
231 z nich bylo v táboře umučeno nebo
bez soudu popraveno.
„Po 73 letech nastala správná konstelace, kdy se podařilo takové pietní
místo vytvořit. Jsem rád i za podporu lidí kolem, kteří to cítí stejně jako
my. Na vytvoření památníku jsme
pracovali tři roky. Chtěli jsme se vy
hnout jakýmkoli historickým omylům
a pochybením, pracovali na tom historici, vytvořili jsme pracovní sku
pinu, pořádali jsme veřejné debaty.
Na mapě Ostravy je temná skrvna, se

Odhalení se zúčastnili primátor města Ostravy Tomáš Macura a náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Foto: J. Zerzoň

kterou jsme se takto chtěli vypořádat,“
řekl na slavnostním aktu primátor
Ostravy Tomáš Macura.
Do internačního tábora, který vznikl
v květnu 1945 v objektu zasílatelské
firmy Hanke naproti dolu Jindřich ve
směru k dnešnímu areálu s prodej
nou Albert, byli umístěni Němci
a osoby podezřelé z kolaborace za
protektorátu. A to včetně rodinných
příslušníků, žen a dětí, někteří se tam
dostali omylem. Lidé v táboře byli
vystaveni brutálnímu zacházení ze
strany dozorců, kteří je dokonce bez
soudu popravovali. Táborem prošlo
600 mužů a 100 žen.
„Deska má také QR kód, díky němuž
se zájemci dozvědí více informací
o táboru i jmenný seznam osob, které
v něm našly smrt,“ dodal primátor
Macura. 
(hob)

Kniha v anglickém jazyce mapuje historii židovských obyvatel Ostravy
Knihu v angličtině pojednávající o historii židovského obyvatelstva Ostravy
v závěru června představili a uvedli na
český trh autoři a náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák. Kniha
má název Ostrava and its Jews: Now
No-One Sings You Lullabies, v českém
překladu Ostrava a její Židé: Nyní vám
už nikdo nezpívá ukolébavky. Ve Velké Británii a v USA ji vydalo nakladatelství Valentine Mitchell. Autory jsou
nová ředitelka Archivu města Ostravy

Hana Šústková, Libuše Salomonovičová a David Lawson, kteří podklady
vyhledávali plných 15 let. Vydání knihy finančně podpořilo město Ostrava.
„Chtěla jsem především našim krajanům v zahraničí přiblížit jejich kořeny. Navíc historie židovského obyvatelstva Ostravy byla doslova bílým
místem, přestože židovská komunita
měla velký význam pro rozvoj Ostravy,“ řekla Libuše Salomonovičová.
„Před rokem 1939 žilo v Ostravě deset

tisíc Židů, po válce se jich vrátilo pouhých dvě stě. Podklady jsme vyhledávali v matrikách, živnostenských rej
střících, sčítacích operátech a dalších
podkladech. Snažili jsme se zjistit, kdo
přežil holocaust,“ popsala další z autorek Hana Šústková. David Lawson
poté popsal význam židovských obyvatel pro Ostravu.
Kdo má o knihu zájem, může si ji
koupit v Univerzitním knihkupectví
v Mlýnské ulici 5. 
(rs)

Autoři knihy David Lawson, Hana
Šústková a Libuše Salomonovičová.

Foto: René Stejskal

proměny ostravy na historických fotografiích a pohlednicích

Interiér hotelu Gambrinus na pohlednici z roku 1912. Hotel sídlil v domě,
v němž je v současné době na Masarykově náměstí lékárna. Okno vpravo je dodnes zachováno jako výloha lékárny. Původně dvoupatrový dům navrhl v roce
1891 Felix Neumann pro svého otce Emanuela, který v něm nejdříve provozoval
hostinec Radwanitzer Bierhalle (Radvanická pivnice), protože vlastnil radvanický pivovar, a později hotel Gambrinus. Budova byla pojata novorenesančně
a fasádu tvořilo režné zdivo. V přízemí fungovalo pohostinství s větším sálem,
hotelové pokoje se nacházely v prvním patře. Po roce 1918 budovu koupila pražská Úvěrová banka a v letech 1923 až 1925 ji přestavěla na svou filiálku. Dům
zvýšila o jedno patro a opatřila jej novým průčelím s omítanou fasádou a štítem
s maskou Merkura a dalšími prvky stylu art deco.

Pohlednice z roku 1911 zabírá část Hrušova, který byl na základě rozhodnutí
císaře Františka Josefa povýšen v roce 1908 na městys. Vila vepředu patřila veslařskému klubu RC Oderhorst Hruschau a sloužila jako loděnice. Před vilou byly
umístěny dřevěné lavičky a cvičební prvky pro gymnastiku. Nyní v těchto místech najdeme most přes Odru vedoucí do Koblova ke konečné trolejbusů. Vzadu
na pohlednici je vidět První rakouská továrna na sodu, která zásobovala sodou
celou rakousko-uherskou monarchii. Hrušov měl v roce 1911 7920 obyvatel, děti
chodily do české, německé nebo polské obecní školy, kromě veslařského klubu
v Hrušově působily další tělovýchovné a sportovní organizace jako Sokol, Orel,
Dělnická tělovýchovná jednota, Sportverein, v provozu byly tenisové kurty, koupaliště s jodovou vodou a v zimě koupaliště. 
(rs)
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Školáci sklízeli úspěchy ve sportu, kultuře, reprezentovali na vědomostních soutěžích i pomáhali blízkým

Ceny města pro žákovské osobnosti a kolektivy
Osobnosti z řad žáků a studentů ostravských základních škol a víceletých
gymnázií převzaly 15. června v divadle loutek ceny udělené radou města.
Slavnostního aktu se ujali náměstek
primátora Vladimír Cigánek, vedoucí
odboru školství a sportu Sylva Sládečková a vedoucí oddělení školství Marta Szücsová.
Ocenění žákovských osobností a kolektivů za výjimečné dovednosti v oblasti sportu, kultury, úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách,
pomoc blízké osobě, výraznou reprezentaci školy a města obdrželi:
I. stupeň ZŠ: Matěj Čentík, ZŠ
K. Pokorného; Kateřina Kašová, ZŠ
Gen. Píky; Anežka Poláčková, ZŠ Matiční; Jakub Salava, ZŠ Krestova; Adam
Žákovský, ZŠ Gen. Zdeňka Škarvady.
II. stupeň ZŠ: Elen Bešťáková,
ZŠ Paskovská; Eliška Dvořáčková, ZŠ
A. Hrdličky; Aneta Endelová, ZŠ Vý-

hledy; Jana Friedrichová, ZŠ B. Dvorského; Lukáš Fryk, ZŠ F. Formana;
Tomáš Glabazňa, ZŠ Bílovecká; Jan
Goj, ZŠ Bohumínská; Eliška Havlíková, ZŠ I. Sekaniny; Adam Holuša,
ZŠ Kosmonautů; Petr Javora, ZŠ Junácká; Matouš Kaleta, ZŠ Gen. Píky;
Adéla Keclíková, ZŠ Dětská; Zuzana
Krajčíková, ZŠ Bohumínská; Eliška Křiváková, ZŠ Provaznická; Lucie
Kučerová, ZŠ Paskovská; Adéla Němčíková, ZŠ A. Hrdličky; Terezie Staňková, ZŠ A. Hrdličky; Magdaléna Sýkorová, ZŠ Paskovská; Tina Špačková,
ZŠ Paskovská; Kevin Wrobel, ZŠ Matiční; Michal Zima, ZŠ J. Šoupala.
Kolektivy ocenění získaly za výraznou reprezentaci města nebo úspěchy
v oblasti sportu, kultury, vědomostních
soutěží a olympiád. Získaly ho 4členný
kolektiv ze ZŠ B. Dvorského, 8členný
kolektiv ze ZŠ Porubská a 18členný kolektiv ze ZŠ U Kříže. 
(hob)

Náměstek primátora Vladimír Cigánek s oceněným čtyřčlenným kolektivem ze
ZŠ Bohumíra Dvorského. 
Foto: Lukáš Kaboň

Soutěž žáků devátých tříd propagovala jízdu na bicyklu Studenti si mohou
Žáci devátých tříd z ostravských základních škol se v květnu zapojili do
soutěže Na kole do školy. Školy reprezentovaly dvojice cyklistů. Soutěž
měla dvě kategorie – pravidelnost dojíždění a vzdálenost.
Soutěž v pravidelnosti dojíždění má
inspirovat žáky k pokud možno každodennímu dojíždění dvojice do školy
z domu a zpět. Samozřejmě jen v případech, kdy to dovolí zdravotní stav
dvojice a klimatické podmínky.
Část soutěže týkající se vzdálenosti
dojíždění byla zaměřena na překonání

co nejdelší vzdálenosti během jednoho měsíce dojíždění na kole do školy
a zpět. Podmínkou této části soutěže
nebylo, aby žák dojížděl každý den.
Cesta do školy a zpět by však měla být
vykonávána stejnou trasou.
„Chtěl bych všem, kteří se účastnili
soutěže Do školy na kole pogratulovat
a popřát vám mnoho šťastně najetých
kilometrů. Je dobře, že jízdou na kole
děláte něco i pro své zdraví,“ řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák, který
ve středu 13. června v prostorách ostravské radnice vyhlásil vítěze soutěže.

V soutěži pravidelnosti zvítězili
cyklisté Tomáš Foltýn a Kryštof Kratochvíl ze ZŠ Gen. Škarvady. Druhou
příčku obsadily hned dvě školy. Ze ZŠ
Škarvady ceny obdrželi Adam Hlaváč
a Vít Števanka a ze ZŠ Hrabová cyklisté Jan Kovařčík a Adam Slíva. Třetí místo patří žákům Jakubu Larišovi
a Michaeli Hudákovi ze ZŠ Radvanice.
Vítězem v délce dojíždění se stal
Tomáš Foltýn ze základní školy gen.
Škarvady. Během května při dojíždění
do školy ujel téměř tři stovky kilometrů. 
(hob)

Cyklisté jezdící do práce na kole dostali ceny
Více než stovka cyklistů, běžců a chodců se 14. června zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „Do
práce na kole“. V bývalém Divadélku
pod věží se losování cen ujala náměst-

kyně primátora Kateřina Šebestová.
„Město Ostrava se ujalo letošní organizace místního kola, aby po útlumu aktivit organizátora z minulých let udrželo kontinuitu této celorepublikové

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová předává ceny. 

Foto: Lukáš Kaboň

soutěže v našem městě, která propaguje aktivní dojíždění do zaměstnání
jako alternativu k dojíždění osobním
automobilem,“ řekla náměstkyně Šebestová. „Velice mě těší rostoucí zájem o tuto soutěž, které se v Ostravě
zúčastnilo o polovinu více soutěžících
než v loňském roce. Všech letošních
667 soutěžících ujelo přes 194 tisíc kilometrů, tedy téměř dvakrát tolik než
loni,“ dodala náměstkyně.
Ostravská skupina soutěžících byla
v soutěži množstvím účastníků šestá.
Ostravané ale urazili větší vzdálenost
než početnější soutěžící z Plzně a Pardubic. Na pomyslném žebříčku se tak
umístili na čtvrtém místě. Soutěžící
mohli vyhrát poukázky do Sportovních
a rekreačních zařízení města Ostravy,
premiérové předplatné na představení
Komorní scény Aréna nebo celoroční
rodinné vstupné do Zoologické zahrady Ostrava. Pro nejvýkonnější cyklisty
pak bylo připraveno skládací městské
kolo a koloběžky. 
(ph)

požádat o stipendia
Částku 1 milion 775 tisíc korun rozdělí na stipendia pro akademický rok
2018/2019 město Ostrava. O finanční podporu mohou žádat vynikající
studenti vysokých škol s mimořádnými a zároveň vědeckými úspěchy
a studenti s mimořádnými vědeckými
úspěchy. O stipendium může požádat
student, který v době do 31. července
2018 dosáhl věku maximálně 27 let
a má trvalé bydliště na území statutárního města Ostravy. Na poskytnutí
stipendia není právní nárok. Přihlášky
posuzuje a vyhodnocuje Komise pro
vzdělávání, vědu a výzkum. O poskytnutí stipendia rozhoduje s konečnou
platností zastupitelstvo města. Termín
pro podání přihlášky končí 27. července. Podrobnosti lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Stipendia. (r)

Vyšetření je prevencí
vzniku melanomu
Zdarma vyšetřit kůži a zkontrolovat
znaménka si nechalo v Ostravě ve stanu ČPZP 446 lidí. U 16 z nich lékaři
nalezli podezřelé znaménko a doporučili další postup.
Akce Společně proti melanomu
se konala kromě Ostravy i v dalších
11 městech České republiky. Celkem
si kůži a znaménka nechalo vyšetřit
na 5500 lidí, přičemž u 277 z nich je
potřebná další léčba. Avšak díky včasnému odhalení se dají podezřelá znaménka nebo melanomy úspěšné léčit.
Problémy často vznikají při slunění,
proto lékaři doporučují preventivní
kontroly po letní sezoně. 
(rs)
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DŮM KULTURY AKORD. Pro seniory: 15. 7.,
19. 8. (18) Tančírna. Pohádkové středy vždy od 17
hod.: 11. 7. Na Plovárně - Myška Klárka a veverka
Terka; 18. 7. Princezna Fňukalinda - Divadlo Kač
– Kač; 25. 7. Kašpárek a duchové - divadlo babky
Miládky; 1. 8. Kovbojská pohádka - Myška Klárka
a veverka Terka; 8. 8. O Bacilinkovi a královna
Špína - Divadlo Oduchakuchu; 15. 8. Malovaná
zoo - Divadlo Kač – Kač. Hudební čtvrtky od 18
hod.: 19. 7. Tři vykřičníky; 2. 8. Goodwill; 9. 8.
The Rock Band; 16. 8. Tolar.
ČERNÁ LOUKA. 14. 7., 11. 8. (7-12) Bleší trhy;
15. 7., 26. 8. (8-12) Fauna trhy; 18. – 19. 8. (10-17)
Mezinárodní výstava koček.
SOUTĚŽTE A HLEDEJTE ČERTY. V období
letních prázdnin se do různých koutů Slezskoostravského hradu nastěhují čerti se svými pelechy. Úkolem dětských návštěvníků bude najít
všechny skrýše a poznat, jaký sport mají čerti
rádi, vyplnit kupon a vhodit ho do losovací urny.
Soutěž bude ukončena 31. srpna.
STRAŠIDELNÁ NOC NA HRADĚ. Konec
prázdnin můžete strávit na Slezskoostravském
hradě, kde bude 31. srpna a 1. září probíhat akce
Strašidelná noc na hradě. Celý večer bude plný
tajemných a různých hrůzostrašných bytostí,
které se návštěvníky budou pokoušet vystrašit
a trošku nahnat strach. Program bude doplněn
dobovým jarmarkem s občerstvením a drobnými
předměty, např. čarodějnické a strašidelné paruky, klobouky, upíří zuby, čertovské rohy a mnoho
dalšího. Děti potěší strašidelné malování na obličej a promítání pohádek ve velkém sále.
LESK A BÍDA KOLONIÍ. Poznejte surovou krásu města, jež bylo nazýváno ocelovým srdcem
Československa. Dozvíte se zajímavosti o vzniku
a životě lidí v dělnických koloniích Ostravy. Průvodce vám představí tehdejší pojetí luxusu, které požívali zaměstnanci Vítkovic. Podíváte se na
místa, kde byly školy, prádelny nebo také lázně.
Prohlídky začínají v 10 hodin na parkovišti u infocentra v Dolní oblasti 28. 7., 19. 8. a 9. 9. Zarezervujte si místo v galerii výtvarného umění nebo
online na www.100pribehurepubliky.cz.
VŮNĚ PROSPERITY. Komentovaná prohlídka,
během které se dozvíte příběhy slavných budov,
kulturních mecenášů i špičkových architektů své
doby. Prohlídka začíná 21. července a 18. srpna
ve 13 hodin v budově Domu umění návštěvou výstavy k 100. výročí republiky a pokračuje centrem
města k Nové radnici. Během cesty se seznámíte
se zajímavou historií nejluxusnějších a největších
domů mladé republiky - Textilia a Bachner, které
názorně ukazují proměnu Ostravy na velkoměsto. Dozvíte se zajímavosti ze života architekta
Mendelsona i starosty Prokeše, který se zasloužil
o vytvoření Velké Ostravy a nechal postavit radnici po vzoru florentské Signorie.
FOLKLOR BEZ HRANIC. V plném proudu jsou
přípravy na 21. ročník mezinárodní festivalu lidové hudby a tance Folklor bez hranic Ostrava. Pořadatelé ze stejnojmenného občanského sdružení
a souboru Hlubina přivítají od 13. do 17. srpna
soubory z ČR i zahraniční hosty. Odpolední koncerty (vesměs od 16.30 h) se uskuteční na náměstích nebo rušných místech v obvodech Moravská
Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky,
Ostrava-Jih a Poruba. Umělci zavítají také do domovů pro seniory. Více na webových stránkách
www.folklorbezhranic.cz.
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Diskusní fórum Meltingpot nabídne letos přes 200 řečníků z 25 zemí

Colours of Ostrava – letní zážitek
K hlavním hvězdám letošního ročníku Colours
of Ostrava, který proběhne od 18. do 21. července
v Dolních Vítkovicích, patří N.E.R.D., Kygo, Jessie J,
London Grammar, Grace Jones, Joss Stone, George
Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Future
Islands, Ziggy Marley, Aurora, Beth Ditto a další.
Celkově vystoupí 80 zahraničních a 61 českých
a slovenských kapel a hudebníků mnoha žánrů – od
elektroniky, přes world music, rock, pop, soul až po
jazz. Zahraniční interpreti přijedou z 35 zemí celého
světa – od Austrálie a Nového Zélandu, přes Jižní
Koreu, Čínu, Írán, Kolumbii, Kubu, Jamajku, Mali,
Senegal, Ghanu, Jemen, Mosambik, až po Island,
Norsko, Španělsko, Velkou Británii nebo Kanadu.
K nejzajímavějším českým jménům patří uvedení
Mše Leonarda Bernsteina s Vojtěchem Dykem
v hlavní roli a s téměř 100 účinkujícími nebo česká
premiéra koncertu Amerika Kafka Bandu.

Program nabídne kromě hudby také divadla (Jaroslav Dušek – Čtyři dohody, Cirk La Putyka, Divadlo Bolka Polívky), workshopy, filmy nebo výtvarné
aktivity. Již potřetí po boku Colours of Ostrava
proběhne mezinárodní diskusní fórum Meltingpot,
které letos nabídne na osmi tematických scénách
více než 200 řečníků z 25 zemí celého světa. Půjde
o osobnosti mnoha oborů lidského myšlení – od
politiky, přes kulturu, vědu, vzdělání, cestování,
ekonomii až po osobní rozvoj. Vedle výše uvedených
tanečníků Bboy Neguina a Amy Secady přijedou
například spisovatel Michel Faber, autor knihy Hygge Meik Wiking, „futuristický mnich” Bruno Marion
nebo dcera Sira Nicolase Wintona, terapeutka Barbara Winton.
Celkově se mohou návštěvníci Colours of Ostrava těšit na více než 350 programových bodů na
21 open-air i krytých scénách. 
(r)

Úspěšný Janáčkův festival

Výstava Okamžiky století

První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který vznikl sloučením festivalů
Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy, zakončilo
30. června velkolepé operní gala pod širým nebem
v hukvaldské oboře. „Město Ostrava vytvořilo festivalu zázemí, stálo se festivalovým centrem a je zároveň největším a nejvýznamnějším partnerem festivalu, který spojil dvě města, kde se Leoš Janáček
narodil a kde svůj život završil. V letošním roce jsme
navýšili dotace pro festival, který tak skvěle reprezentuje naše město,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Na festival přijely světové hvězdy, např. dirigent a
skladatel Krzysztof Penderecki, klavíristé Kun-Woo
Paik, Roman Rabinovich, houslisté Julian Rachlin a
Ivan Ženatý či pěvec Adam Plachetka. 
(rs)

Česká tisková kancelář (ČTK) připravila ke stému
výročí vzniku republiky výstavu fotografií Okamžiky
století. ČTK slaví stejně
jako náš stát sto let, byla
založena rovněž v roce
1918.
Výstava ilustruje sto let našeho státu tak, jak je zachytili při své každodenní práci fotoreportéři ČTK.
Ze svých bohatých fotoarchivů čítajících miliony
snímků vybrala agentura ke každému roku století republiky jeden snímek zachycující významnou
událost nebo charakterizující náladu doby.
Fotografie jsou umístěny na panelech a budou ke
zhlédnutí od 9. do 29. července na Masarykově náměstí. 
(hob)

Shakespearovské slavnosti již pojedenácté
divadlo
Překvapivé uvedení méně známého shakespearovského titulu, 18 představení a 5 inscenací. To vše
čeká diváky letošních Letních shakespearovských
slavností, které se uskuteční tradičně na přelomu
července a srpna nejen v Ostravě. Festival začíná
23. července a potrvá do 12. srpna.
Letošní premiéru komedie Dobrý konec všechno
spraví režíruje Jan Antonín Pitínský. Komedie je
sice divácky méně známá, mezi Shakespearovými

hrami má ale mimořádné postavení. Inscenace
o neopětované lásce, v níž hraje důležitou roli tzv.
postelový trik, je jedním z autorových loučení se
žánrem komedie. I další program Letních shakespearovských slavností rozhodně stojí za pozornost.
Nebude chybět shakespearovská klasika Hamlet v
hlavních rolích s Miroslavem Etzlerem, Tomášem
Savkou a Pavlou Gajdošíkovou, Večer tříkrálový,
Komedie omylů a Sen noci svatojánské. 11. ročník
Letních shakespearovských slavností Ostrava se
koná za finanční podpory města Ostravy. 
(hob)
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Výstava věnovaná historii fotografie a výročí vzniku Československa

Do muzea přiletěl ptáček
Neměli to fotografové v dobách první republiky
snadné. Problémy jim dělaly zvláště děti. Expoziční časy byly dlouhé a malí nezbedové nevydrželi
dlouho bez hnutí. Mistři
fotografického řemesla to
řešili různě. Traduje se, že
jeden z nich si vždy postavil ke stojanu fotoaparátu
obrovskou „katovskou“ sekeru a než zalezl pod plentu, pohrozil jí dětem. „Kdo se pohne, je synem smrti!“ Vystrašení uličníci ztuhli hrůzou a než se zase
začali vrtět, byla expozice hotova...
Buď jak buď, byla to tehdy zajímavá živnost. Dědila se z otce na syna a vnuka a věnovaly se jí celé
rodiny. „Je poměrně s podivem, že Ostrava měla
množství fotoateliérů. Za dobu někdy od roku 1863,
kdy se tady první fotograf objevuje, do roku 1948,
kdy skončilo svobodné podnikání, jich bylo na území města snad 65,“ řekl Jiří Hrdina, učitel fotografie
na ostravské Střední umělecké škole a spolutvůrce
výstavy Pozor, vyletí ptáček, která byla slavnostně zahájena za účasti primátora Tomáše Macury
19. června v Ostravském muzeu.
Expozice, kterou Ostravské muzeum započalo
další kapitolu oslav 100. výročí vzniku republiky,
potrvá do neděle 2. září. Návštěvníci si mohou prohlédnout fotografické přístroje používané od roku
1900 do konce 20. století a seznámit se s prací vy-

Pasáž Dukla je galerií
V Porubě vznikla v opravené pasáži bývalého
kina Dukla nová galerie. Autoři díla představí ve výlohách, v nichž bývaly umístěné filmové
plakáty. Nápad zřídit v průchodu galerii vznikl
díky návrhu v akci Městské zásahy. Zanedbaný
průchod se proměnil v osvětlený prostor s výtvarnými díly. Výraznou proměnou prošel i předprostor Dukly, kde vznikla terasa s netradičním
mobiliářem. První výstavu v nových prostorách
zahájili kurátor Tomáš Knoflíček a pražský vý
tvarník Jan Pfeiffer. „Jedná se o 16 pláten, dá se
říct, že jde o 16 průhledů vytvořených právě pro
tento prostor. Použil jsem grafitový prach a využil
jsem prostorovou animaci. Díky ní vzniká příběh,
který se odvíjí prostřednictvím chůze diváka,
který rytmem chůze díla propojuje,“ řekl Jan
Pfeiffer. Výstava potrvá do 11. září. 
(rs)

braných fotoateliérů činných v Ostravě v dobách
první republiky. Zlatým hřebem vernisáže byl křest
reprintu historicky první ryze fotografické publikace
Moravská Ostrava, kterou vydal v roce 1928 vlastním nákladem ostravský fotograf Karel Hůlek mladší. Knihu připravil u příležitosti 10. výročí vzniku
Československa a 100. výročí založení Vítkovických
železáren. Její současný reprint je motivován 100.
výročním vzniku republiky. 
(bk)

Je libo snímeček?

Foto: B. Krzyžanek

Divadlo loutek hraje i v létě
Divadlo loutek připravilo program i během prázdnin. Malí návštěvníci se mohou těšit na nedělní pohádky, koncerty, výtvarně-dramatické dílny, letní
tábory nebo obří piškvorky. Prázdninový program
Divadla loutek Ostrava se jmenuje Pimprléto a potrvá od 17. července do 12. srpna.
V amfiteátru je připraven koncert kapely Pískomil
se vrací. Ostravskou premiéru bude mít inscenace
pražského souboru Buchty a loutky s názvem Vítězné
svině. Loutková freska vznikla na motivy povídek
Ladislava Klímy. Další letošní novinkou bude obří
tříkolka Divadla Kvelb, na kterou budou moct lidé
narazit v ulicích Ostravy v neděli 22. července. Pozvání na Pimprléto přijalo Těšínské divadlo s inscenací Obušku, z pytle ven! nebo Divadlo Víti Marčíka
s představením Bajaja, dále pražský soubor Damúza
s pohádkou Z tajného deníku Smolíčka Pé a další.

(red)

V centru Ostravy vznikla nová galerie

Novou galerii ZaZa v průchodu domu v Sokolské třídě 4 otevřela výstava plastik Jasana Zoubka a obrazů
Radana Wagnera. Zoubek se obrací k přírodě svými
kamennými monolity či stélami, které přimějí k zamyšlení nad dávnými rituály a přírodními silami.
Malíř Wagner se pohybuje mezi abstrakcí a geometrickými tvary. „Ne vždy je na obraze vidět něco
konkrétního. Obraz je spíše báseň než próza. Samozřejmě u každého obrazu vím, proč jsem jej dělal, ale
nerad vysvětluji obsah a důvody jeho vzniku. Proto
nechávám konečnou interpretaci na divákovi. Pokud by měla mít malba definitivní význam, nemusel
bych malovat, ale mohl bych fotografovat,“ řekl Radan Wagner. Již při vzniku obrazu ví, jak bude nakonec vypadat. „Ale jen z 90 procent, z deseti procent
mě musí obraz překvapit,“ dodal umělec. Výstava
obou umělců potrvá do 18. září. 
(rs)

Malíř Radan Wagner u svých maleb v galerii ZaZa.

Foto: René Stejskal
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NOVINKY VĚDECKÉ KNIHOVNY. Zájemcům
z oblasti současných informačních technologií
nabízí vědecká knihovna novou službu Info Help.
Máte-li problémy s Wordem, Excelem, potřebujete-li poradit s Facebookem, Twitterem, Instagramem, novým chytrým telefonem či digitálním
fotoaparátem, můžete si objednat konzultaci
jednoduše na infohelp@svkos.cz. Knihovna pořídila do studovny speciální samoobslužný knižní
skener, který umožňuje naskenované dokumenty
uložit např. na vlastní USB flash disk nebo poslat
e-mailem.
ÁRIE POD ŠIRÝM NEBEM. Kdo si chce vyslechnout operní árie pod širým nebem, neměl by
si nechat ujít již 11. ročník koncertu pořádaného
pod názvem Nová Bělá pod otevřeným nebem.
Na koncertu vystoupí pěvkyně Patricia Janečková, tenor Paolo Lardizzone z Itálie, baryton Krum
Galabov z Bulharska, tenor Alin Stoica z Rumunska a houslistka Marie Korpasová, která je
rodačkou z Nové Bělé. Doprovázet je bude orchestr Národního divadla moravskoslezského pod
taktovkou Adama Sedlického. Koncert se koná
26. srpna od 16 hodin na zahradě Domu s pečovatelskou službou Bělásek v Krmelínské ulici 305
v Nové Bělé. Vstupné je dobrovolné.
KNIHCENTRUM A MELTINGPOT. Jedinou
externí scénou fóra Meltingpot, který je součástí festivalu Colours, bude letos knihkupectví Dům Knihy na Smetanově náměstí, kde na
vás od 18. do 21. července bude čekat celkem
16 řečníků z Česka i zahraničí. Tuto jedinečnou
událost zahájí výtvarník Bryan McCormack svou
vernisáží Yesterday-Today-Tomorrow, která vizualizuje evropskou uprchlickou krizi. Pozvání
přijaly i osobnosti z oblasti ekonomie, filozofie,
osobního rozvoje, literatury nebo cestování jako
jsou Tomáš Sedláček, Jiří Drahoš, Bruno Marion,
John Perkins, Erik Tabery, Ivana Chřibková, Ilona Švihlíková či Karel Kovář alias KOVY a další.
OD KOLÉBKY PO DŮCHOD. V Muzeu hraček
v OC Laso na Masarykově náměstí je až do 1. září
ke zhlédnutí výstava Od kolébky po důchod. Expozice chce návštěvníkům ukázat průřez všeho
s čím si v průběhu svého života mohou hrát anebo si zavzpomínat, s čím si hráli. Na výstavě jsou
k vidění nejrůznější karty, deskové hry, puzzle,
stavebnice, kouzla a hlavolamy. Představí se také
novinky z roku 2018 – Cast Trinity, Honeycombs.
TÁBORÁK V COOLTOURU. Hřejivý oheň,
praskání dřeva, vůně špekáčků a drnkání kytary
se koná každou středu (za příznivého počasí) od
19 hodin. Špekáček si je možné zakoupit na místě.
PUTOVNÍ VÝSTAVA. Ostravská verze výstavy
Architektura ve službách první republiky se věnuje proměnám architektonické kultury od vzniku Československé republiky v říjnu 1918 do roku
1938, a to na příkladech ze severovýchodní Moravy a českého Slezska. Architektura se stala důležitou součástí nového životního stylu, spojeného
s ideou liberálně demokratického státu. Výstava
potrvá do 5. října a je k vidění v Národním památkovém ústavu v ulici Odboje.
PLATO OSTRAVA. Galerie Plato pořádá 27. července workshop zabývající se fenoménem komunitních zahrad. Na workshopu 25. srpna vznikne
nafukovací objekt, do něhož bude možné vstoupit
a prozkoumat ho zevnitř. Dílna se inspiruje dílem umělkyně Kateřiny Vincourové vystaveným
v PLATO.
(hob)
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Školáci vyhledávali Pramen vody
soutěž

Žáci čtvrtých a pátých tříd základních
škol z Ostravska od dubna zápolili
v 17. ročníku soutěže Hledej pramen
vody. Velké finále se uskutečnilo na
Den dětí na Slezskoostravském hradě. Z prvního místa se radoval tým
Pramínci složený z žáků 4. C Základní
školy v Provaznické ulici v Hrabůvce.
„Tři měsíce jste makali. Vím, že vám
soutěž dala zabrat. Získali jste nové
znalosti. Naučte také doma maminky
a tatínky, jak správně hospodařit s vodou,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
„Plnění úkolů děti bavilo a těšily se
na to. Každé kolo hodně prožívaly a
snažily se vše splnit co nejlépe. Bylo
příjemné vidět, jak se zároveň mění
jejich pohled na vodu jako takovou,“
potvrdila učitelka vítězné třídy Drahomíra Svobodová.
Soutěž, kterou pořádá společnost
Ostravské vodárny a kanalizace a je-

jímž partnerem je město Ostrava, seznamuje děti zábavnou formou s vodou a jejím využitím. Za každou třídu
ve finále soutěžilo pětičlenné družstvo,
pro zbytek třídy pořadatelé připravili bohatý zábavný program. Celkové
pořadí v soutěži určil součet bodů za
teoretické znalosti a praktické soutě-

pozvánky do zoo
Mezinárodní den slonů
Speciální sloní program, při němž
se děti i dospělí dozvědí o chovu
slonů v lidské péči i o jejich alarmující situaci ve volné přírodě, se bude
konat 11. srpna. Kdo se chce zapojit
do projektu na záchranu afrických
slonů, může s sebou do zoo přinést
nepotřebné oblečení (a to kdykoli,
nejen v den akce).
Den bez palmového oleje
Společná akce řady českých a slovenských zoologických zahrad
upozorňující na problematiku pěstování palmy olejné v jihovýchodní
Asii a západní Africe, kde tak mizí
původní deštné lesy a s nimi i jejich
obyvatelé. Přijďte 18. srpna a zjistěte, proč je dobré vyhýbat se výrobkům s palmovým olejem.
Den pro antilopu Derbyho

Vítězný tým Pramínci ze ZŠ Provaznická s náměstkyní primátora Kateřinou Šebestovou a generálním ředitele společnosti OVaK. 
Foto: Lukáš Kaboň

Ostravská zoo má nového slona

Sloní samec Maxim.  Foto: Petr Havránek

že. Finále soutěže Hledej pramen vody
organizátoři koncipovali jako dětský
den a na děti čekaly interaktivní vstupy Hrajeme si s vodou – profesor Einstein, kabaretní představení a soutěže,
ukázky záchranného rukávu, nafukovací lezecká škola, taneční podložky,
koně a poníci, parkour a další. 
(rs)
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Ostravskou sloní skupinu doplnil
nový člen. Jedná se o 20letého sloního
samce ze Zoo LePal ve Francii, který
byl přivezen na základě jednání s koordinátorem Evropského záchovného
programu pro slony indické. Samec
Maxim se narodil v roce 1998 v Rot
terdamu. Doposud po něm nejsou
žádná mláďata. Sloního samce získala
ostravská zoo zdarma – v rámci mezinárodních záchovných programů se
za zvířata neplatí, hrazeny jsou jen náklady na přepravu. Samce přepravila
renomovaná transportní firma ve speciálně upraveném kamionu zařízeném
právě pro transport slonů. 
(red)

Statutární město Ostrava
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2332/ZM1418/36 ze
dne 20. 6. 2018

●  výběrové řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní
a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 – 2. kolo.
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na školní rok 2018/2019 – 2. kolo včetně žádosti do výběrového
řízení je k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy
(www.ostrava.cz v sekci „Důležité odkazy“, „Dotace“, oblast „Školství“). Žadatelé se do výběrového řízení přihlašují podáním žádosti na předepsaném
elektronickém formuláři prostřednictvím aplikace EvAgend. Bližší informace k programu podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy.
Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Kontaktní osoba
Telefon		
E-mail
Ing. Marta Chylová
599 443 203
mchylova@ostrava.cz
Ing. Marta Szücsová
599 442 432
mszucsova@ostrava.cz
Lhůta pro podání žádostí je od 23. 7. 2018 do 6. 8. 2018.

Polévka je grunt
Osmý ročník akce Polévka je grunt se
uskutečnil 7. června v Domě pro ženy
a matky s dětmi na Fifejdách. Takto
netradičně představuje Armáda spásy
svou práci, protože právě polévka je
symbolem pomoci lidem v nouzi.
O nejlepší polévku soutěžily týmy
Magistrátu města Ostravy, Krajského
úřadu, Městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky, Trojhalí, Charity Ostrava, Centra sociálních služeb, a také
Armády spásy.
Porota s šéfkuchařem Hotelu Imperial vybrala jako nejlepší cibulovou
polévku, kterou připravilo Centrum
sociálních služeb Ostrava. 
(th)

Akci věnované největší a zároveň
nejohroženější antilopě světa – antilopě Derbyho organizuje spolek
Derbianus Conservation, který se
v záchraně této antilopy angažuje.
Zoo Ostrava tento projekt podporuje od roku 2010 a od roku 2016
i každý návštěvník zoo prostřednictvím projektu Koruna ze vstupu.
Speciální den určený na záchranu
této antilopy se koná 25. srpna.
Běh Zoo Ostrava pro lemury
Zapojte se spolu s námi do 3. ročníku Běhu Zoo Ostrava, tentokrát pro
lemury Sclaterovy – charitativní
akce na podporu vzácných madagaskarských primátů, kteří jsou na
pokraji vyhubení. Poběží se vpodvečer 30. srpna přímo v zoo, ale nejedná se o závod! Více informací najdete na www.behzooostrava.cz. (r)

Ve Svinově vzniká výjimečná
mateřská škola se zvířátky

Ojedinělá školka se zvířecí farmou
pro 24 dětí už od dvou let se od 3. září
otevírá ve Svinově. Bude první svého
druhu nejen v Ostravě, ale i městských podmínkách v rámci celého
Moravskoslezského kraje. Součástí
předškolního zařízení budou kromě
zvířecí farmy také pozemky pro pěstování bylinek a zeleniny. Děti z města
na vlastní kůži zažijí starosti o zvířata
a vypěstují si samy ovoce a zeleninu.
Školka nabízí dětem možnost rozvíjet se na základě skutečných prožitých zkušeností a ne jen pouhé hry na
opravdový život.
Školička na farmě, kterou provozuje
nezisková organizace Tábory v Beskydech, staví na prožitkovém učení
v pohádkové sluneční zahradě s dětským hřištěm a na malém statku mezi

domácími zvířaty, mezi nimiž nechybí slepičky, kačenky, ovečky, kozičky, králíci, morčata, kočička, pejsek
či vodní želvy. V zahrádce čekají děti
zase záhonky pro pěstování zeleniny, květin i bylinek a ovocné stromy.
O zvířátka se děti starají i uvnitř školičky, kde mají domov rybičky, křečci,
chilská veverka osmak, činčily nebo
v teráriu chameleon a agama.
Třídy a zázemí se nacházejí v nově
postaveném ekologickém domě. O celkem 24 dětí se budou starat až čtyři
učitelky a chůvy. Svinovská školka
pomáhá řešit nedostatek míst v mateřských školách a umožňuje dřívější
návrat rodičů z rodičovské dovolené
do zaměstnání. Rodiče najdou další
informace na internetových stránkách
www.skolickanafarme.cz. 
(rs)
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Jak vypadal konec demokratických nadějí v Ostravě za vojenské okupace v srpnu 1968

„Osmašedesátý“ rok dal svobodě matt

a

Hned po začátku okupace bylo zahájeno vydávání Spojených deníků, na
nichž se podíleli redaktoři Nové svobody a krajských pracovišť celostátních deníků. Také ostravská studia Čs.
rozhlasu a Čs. televize se ihned zapojila do protiokupačních aktivit a vysílala improvizované zpravodajství, jehož
symboly se stali moderátoři Lubor Tokoš a Luděk Eliáš. Skoro neuvěřitelné
bylo nasazení techniků televize a rádia, kteří dokázali zajistit provoz a signál i přes obsazení hlavních vysílačů
okupačními vojsky.

z archivu města

V letošním roce si kromě jiných významných historických událostí připomínáme i 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy,
do té doby největší vojenské operace
v Evropě od konce 2. světové války.

Drsný konec prázdnin
Psal se předposlední týden letních
prázdnin roku 1968. Demokratizační
proces tzv. Pražského jara byl v plném
proudu také v Ostravě. Zdálo se, že
postupující liberalizaci nelze zastavit.

Konzervativní KSČ kupředu

Občané před Novou radnicí pokoušející se diskutovat se sovětskými vojáky.

Plakáty rozšiřované v Ostravě po začátku okupace 21. srpna 1968.

I když po setkání vrcholných představitelů ČSSR a SSSR na konci července
v Čierné nad Tisou napětí ve společnosti v důsledku tlaku Moskvy na zastavení reforem přece jen rostlo.
20. srpen 1968 byl pro většinu Ostravanů všední den jako kterýkoli jiný.
Připravovalo se rovněž číslo deníku
Nová svoboda, které mělo vyjít příští
ráno. Na poslední straně se však obje-

Jeden z plakátů s tváří Alexandra Dubčeka.

vil článek s názvem Noc plná překvapení, který se vzhledem k následujícím
událostem jeví mrazivě příznačným.
Reportér v něm referoval o jednom
dni na dětském táboře v Šumperku
zaměřeném na výuku branné výchovy.
Citujme z něj úryvek: „Chlapci se ze
všeho nejvíce těšili na střelbu… A dívky? Měli byste vidět, jak šikovně se
naučily operovat s radiostanicemi, obsluhovat polní telefon či obratně ošetřovat zraněné… Nejlepším bylo závěrečné noční cvičení. Nechyběl v něm
pravý poplach, při kterém, když byl
vyhlášen, vyvezla nákladní auta účastníky do okolních lesů… Z neznámých
míst museli pak, seřazeni do čet, najít
pomocí mapy a buzoly nejkratší cestu
do našeho tábora…“ Psal se 21. srpen
1968…

krok pěti zemí, označovaných za „bratrské“, šokem. Příchod sovětské armády do Ostravy inicioval rozsáhlou vlnu
nenásilného odporu.
Na ulicích se objevily nápisy, letáky,
plakáty a výzvy odsuzující okupaci,
obyvatelé strhávali tabule s názvy ulic,
silniční ukazatele. U Nové radnice,
NHKG, VŽKG a dalších významných
objektů se shromažďovaly stovky
protestujících. To vyvolalo značnou
nevoli velení okupačních vojsk. Generál Jaškin předložil vedení města ultimátum: „Nebude-li sjednán pořádek,
bude zahájeno jeho zajišťování střelbou“. Ještě 21. srpna večer se však dohodli představitelé vedení města s velením sovětských jednotek alespoň na
přesunu těžké vojenské techniky do
kasáren v Koblově.

Inciativu však velmi brzy začínala přebírat „konzervativní“ skupina členů
KSČ v čele s Jaromírem Brovjákem.
Jejím prvním organizovaným vystoupením po srpnové invazi byl aktiv zakládajících a zasloužilých členů KSČ
v závodním hotelu ve Vítkovicích, konaný již 2. září 1968.
Připomeňme, že podobné setkání
„konzervativců“ v Praze se konalo až
o měsíc později, 9. října a byla jím beseda starších členů KSČ s mladší generací v sále libeňského hostince Čechie. K této konzervativní skupině se
začali přidávat další členové KSČ, buď
z existenčních obav, nebo proto, že
vytušili svou šanci na získání mocenských pozic. Mezi nimi byl také dosavadní předseda Městského národního
výboru v Ostravě Josef Kempný.
Rovněž většina občanů se zvolna
smiřovala s postupujícím utužováním
režimu a nacházela si ve změněných
podmínkách nový modus vivendi.
Protesty v srpnu 1969 k prvnímu výročí okupace byly v Ostravě, na rozdíl např. od blízkého Havířova, spíše
symbolické. Na dalších 20 let pak zavládl „normalizační“ klid. 

Martin Juřica

Nečekaná ozbrojená návštěva
Přibližně od druhé hodiny ranní toho
dne byla Ostrava okupována 24. Samaro–Uljanovskou motostřeleckou
divizí genmjr. Grigorije Petroviče
Jaškina zvanou Železná a přidělenou
leteckou divizí. O připravované akci
byli předem informováni čelný představitel aktivu předválečných členů
KSČ Jaromír Brovják, náměstek ředitele VŽKG Rudolf Peška, náčelník
krajské správy SNB Jaroslav Hrbáček a pravděpodobně také vedoucí
tajemník KV KSČ Leopold Kovalčík,
předseda Krajského národního výboru Severomoravského kraje Jan Mušal
a předseda Městského národního výboru v Ostravě Josef Kempný.
Pro Ostravany, stejně jako pro drtivou většinu občanů ČSSR, byl tento

Nápisy odsuzující okupaci ve výkladci předprodeje vstupenek Státního divadla
Ostrava v ulici Čs. legií.
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Zdravé a chutné
pokrmy ve školách
Mrkvovo-cizrnový krém, krůtí karbanátky s quinoou, kuličky z mletého vepřového masa zapečené v cuketě nebo mussaka s jogurtem. Tato
jídla se umístila v žebříčku těch nejúspěšnějších v soutěži Školní jídelna
zdravě a chutně. Celoměstská soutěž
se konala 19. června ve Střední škole
společného stravování v Hrabůvce.
Akce navazující na stejnojmenný projekt města zaměřený na zvyšování úrovně školních jídelen se
zúčastnilo pět soutěžících, kteří
nejlépe uspěli v prvním kole korespondenční soutěže. Úkolem bylo
připravit čtyři kompletní porce poledního menu o třech chodech, které
by splňovalo zásady zdravé výživy,
bylo nutričně vyvážené, originální a chutné. Na 1. místě se umístila
Radka Čechová ze školní jídelny ZŠ
a MŠ Volgogradská, 2. místo obsadila Vladimíra Brumovská ze ZŠ a MŠ
Kosmonautů a 3. místo patří Veronice Kučerové z MŠ Tylova.  (hob)
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Jsme jediným městem, které mapuje činnost svých profesionálních divadel

V Ostravě vzniká divadelní archiv
Ostravský divadelní archiv je ojedinělým projektem evropského formátu,
Ostrava bude navíc jediným městem
v ČR, které se bude něčím podobným

Archivářka Stanislava Hrušková. 

prezentovat. V rámci první fáze své
činnosti archiv mapuje repertoár Národního divadla moravskoslezského,
Divadla Petra Bezruče, Divadla loutek,

Foto: NDM

Komorní scény Aréna a Divadla Mír.
Ambicí projektu je zaznamenat a zpřístupnit odborné i laické veřejnosti
historii profesionálního divadla v Ostravě a jeho významných osobností.
„Cílem je vytvořit digitální databázi
zahrnující soupis repertoáru, premiér,
inscenačních týmů či obsazení a rovněž soupis ostravských míst, na kterých probíhaly pravidelné divadelní
produkce,“ upřesnila vedoucí projektu
Stanislava Hrušková. „Zároveň budou
digitalizovány dokumenty, aby badatelé získali přehled o historických pramenech,“ dodala s tím, že s nápadem
na vytvoření Ostravského divadelního
archivu přišel ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil v
době, kdy se začal digitalizovat archiv
NDM. Pro veřejnost bude archiv zpřístupněn v elektronické podobě u příležitosti 100. výročí NDM, tedy nejpozději na podzim roku 2019. Projekt je
realizován za finanční podpory města
Ostravy. 
(r)

Amfiteátr v Porubě opět ožil Pas a občanský průkaz lze získat

Letní kino v Porubě za kulturním domem Poklad opět ožilo. V srpnu se
v něm koná přehlídka filmů, divadla
a hudby Amfi fest. Ta začne 3. srpna,
přesně v den, kdy bylo letní kino před
50 roky otevřeno. Porubské letní kino
Amfi vzniklo před 50 roky. Naposledy
se v něm promítalo v roce 1996, poté
chátralo.
„Bylo škoda nevyužít amfiteátr pro
promítání filmů a pořádání kulturních
akcí. Odstranili jsme náletové dřeviny
a mech, opravili jsme lavičky, přivedli
do kina elektřinu a přidali osvětlení.
Vše vyšlo na 200 tisíc korun, což není
vysoká částka,“ řekla Darina Daňková,
ředitelka městské společnosti Akord&Poklad, pod kterou amfiteátr spadá. Funkční je i kabina promítače,
staré promítací přístroje však v ní
nejsou. Zájemci o promítání tak musí
mít své promítačky. V amfiteátru se
budou promítat filmy Porubského filmového léta, a to 26. července Hotel

Transylvánie, 2. 9. srpna Perfect Days
– I ženy mají své dny a 6. září Tančím,
abych žil.
V srpnu se v amfiteátru uskuteční
festival Amfi fest, který 3. srpna zahájí francouzský film Černý tulipán
s Alainem Delonem. Jedná se o symbolickou událost. Stejný film totiž
3. srpna 1968 zahájil provoz letního
kina. 29. srpna v amfiteátru zazpívá
a zahraje Jaromír Nohavica. „I tento
koncert je symbolický. Jaromír Nohavica v porubském amfiteátru vlastně
začal svou kariéru, když v něm vystupoval na Folkových kolotočích,“ zmínila Darina Daňková.
V závěru srpna následují dvě divadelní představení Divadla Bez zábradlí
a Divadla Radka Brzobohatého. Amfi
fest zakončí 1. září pořad pro děti nazvaný Sbohem, prázdniny. Kapacita
amfiteátru je pro filmové představení
1200 diváků, pro divadlo a koncerty
1800 lidí. 
(r)

od července i ve zkrácené lhůtě
Čas letních dovolených se rychle blíží,
proto před cestou do zahraničí doporučujeme kontrolu doby platnosti
cestovního dokladu nebo občanského
průkazu, a upozorňujeme, že i děti
musí mít při vycestování mimo Českou republiku vlastní cestovní doklad.
Do států Evropské unie, ale také do
Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska,
Islandu, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Makedonie,
Moldavska a Srbska lze cestovat na
občanský průkaz, a to i děti.
Zjistili jste, že máte neplatný doklad, vaše dovolená je v ohrožení a bojíte se, že doklad se již nestihne vyrobit
do dne vašeho odjezdu? Již od 1. července dojde ke změnám ve vydávání
osobních dokladů. Pas i občanku bude
možné vydat ve zkrácených lhůtách již
do pěti pracovních dnů nebo dokonce
v pracovních dnech do 24 hodin.

Žádost o vydání dokladů vydávaných ve zkrácených lhůtách můžete
podat u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností nebo
u Ministerstva vnitra v Praze. Při podání žádosti také můžete zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený
kontakt vám bude zaslána informace
o možnosti převzetí občanského průkazu nebo cestovního dokladu.
Upozorňujeme, že u žádostí o vydání občanského průkazu nebo pasu ve
zkrácené lhůtě do 24 hodin je převzetí
možné pouze na Ministerstvu vnitra
v Praze, Na Pankráci 72, Praha 4 (metro stanice Pražského povstání). Úřední
hodiny Po, St 8 – 17 hodin, Út, Čt 8 – 16
hodin, Pá 8 – 15 hodin. U dokladů vydaných ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů si jako místo převzetí můžete zvolit úřad, u kterého jste žádost
podali, nebo Ministerstvo vnitra.
(r)

Festival dřeva nabídne na hradě zábavu i poučení
Na Slezskoostravském hradě v Ostravě se uskuteční v sobotu 8. září již
14. ročník Festivalu dřeva s největší
dřevorubeckou show v Moravskoslezském kraji Stihl Timbersports Czech
Cup 2018. Bude to souboj nejlepších
českých závodníků a chybět nebude
ani vicemistr světa Martin Komárek.
Festival dřeva připravil pestrý program pro celou rodinu. Kromě adrenalinového závodu dřevorubců bude na
hradě starodávný jarmark, zvěřinové

hody, historická řemesla, vystoupení
folklorbeatové skupiny Docuku, prezentace lesnických a dřevařských škol,
dílny a workshopy. Každý návštěvník
si může vyzkoušet práci se dřevem.
Letos je důležitým bodem programu
Festivalu dřeva kůrovec, který v poslední době napáchal v lesích v ČR
a zvláště v Moravskoslezském kraji
obrovské škody. Lesníci zájemcům
ukážou a vysvětlí, co je kůrovec zač,
jak a čemu škodí a jak s ním bojují.

Na děti čekají na hradě a v jeho okolí zábavné atrakce, soutěže, dřevěná
a lesní akademie a lesní ateliér, který
nabídne tvořivou dílničku, která děti
propojí s lesem a s prací lesníků. Naučnou a poznávací expozici „Cesta do
lesa“ připravily Lesy České republiky,
Lesní správa Ostrava a lesní pedagogiku „Učíme se o lese“ Vojenské lesy
a statky.
Vstup na Festival dřeva v Ostravě je
zdarma. 
(rs)

Festival potěší milovníky přírody.

Foto: archiv pořadatelů
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Zlatá treta nabídla divákům
plejádu světových šampionů

Prvenství na stometrové trati vybojoval Američan Justin Gatlin.

foto: Jiří Zerzoň

Atletický mítink Zlatá tretra se konal
na Městském stadionu Ostrava již po
sedmapadesáté. V 16 disciplínách nabídl divákům 10 mistrů světa z posledního šampionátu v Londýně a desítky
medailistů z olympiád, mistrovství
světa a Evropy.
„Zlatou tretru považuji za největší
lehkoatletický mítink ve střední Evropě. Chci připomenout, že stadion ve
Vítkovicích, na kterém se Zlatá tretra
koná, slaví letos výročí. Byl postaven

před 80 lety v roce 1938,“ řekl primátor Tomáš Macura. O významu mítinku svědčí fakt, že televizní přenos
nebo záznam mířil do 150 zemí světa.
Fandové atletiky viděli dálkařský rekord mítinku, o který se postaral Kubánec Echevarría výkonem 866 centimetrů a historické tabulky mítinku
přepsal i katarský výškař Baršim, když
překonal laťku ve výšce 238 centimetrů. Oštěpař Jakub Vadlejch porazil
olympijského vítěze Röhlera, sprinter
Gatlin si připsal již třetí ostravský triumf na stometrové trati. Nizozemka
Schippersová v těsném finiši vyhrála
dvoustovku.
Na mítink do Ostravy přijel prezident Mezinárodní atletické federace
a bývalý skvělý běžec Sebastian Coe,
který těsně před zahájením Zlaté tretry navštívil v doprovodu primátora
Tomáše Macury výstavu věnovanou
historii a vývoji Kontinentálního poháru v atletice v Obchodním centru
Forum Nová Karolina. Výstava potrvá
do 9. září a vstup je zdarma. 
(rs)

Čtyři tituly tabletenistů
Skvělé završení domácí sezony stolních tenistů zažili hráči TTC Ostrava
2016, který byl před pár týdny oceněn
jako nejlepší sportovní kolektiv města
Ostravy za uplynulý rok. Ostravský
klub TTC Ostrava 2016 zakončil sezonu 2017/2018 čtyřmi tituly českých
šampionů.
Nejdříve Tomáš Tregler vybojoval
titul českého šampiona ve čtyřhře
mužů. Na něj navázal v květnu Šimon
Bělík ve dvouhře kadetů. Všech pět

Vítězové extraligy. Zleva: Tomáš Demek, Richard Korbel, Aleksandar Karakaševič, Ondřej Bajger, Petr Korbel,
Panagiotis Gionis a Tomáš Tregler.

Foto: TTC Ostrava

Přijďte si v létě zahrát do Komenského sadů zdarma tenis
Tenisový klub SC Ostrava pořádá ve
spolupráci s městem akci Hrej tenis,
Ostravo!!! Smyslem je přilákat ostravskou veřejnost včetně dětí k tenisu,
který má v našem městě tradici. Tenis
na špičkové úrovni se hrál v Ostravě

již v 50. letech minulého století, v 70.
letech zde vyrostl Ivan Lendl.
Zájemci si mohou na recepci TK SC
Ostrava v Komenského sadech, e-mailem info@scostrava.cz nebo telefonicky na čísle 595 131 950 objednat den

dopředu tenisový kurt, který jim bude
během července a srpna zdarma k dispozici v době od 7 do 20 hodin. Na
místě si také mohou zdarma vypůjčit
tenisové rakety a míče. Jedinou podmínkou je tenisová obuv. 
(rs)

Školáci bojovali o postup na Kontinentální pohár
Na Městském stadionu ve Vítkovicích
proběhl začátkem června kvalifikační
závod projektu Ostrava fandí kontinentům. Žáci a studenti základních
a středních škol usilovali o postup do
superfinále, které se uskuteční v předprogramu Kontinentálního poháru,
který se koná 8. a 9. září.

Na stadionu se sešly stovky žáků
a studentů. Bojovná nálada a optimistické naladění byly cítit na každém
kroku. Členové jednotlivých štafet byli
odhodláni bojovat o postup do superfinále a v ochozech panovala skvělá
atmosféra. Závodící děti podporovali
také čtyři ambasadoři – Jana Pitmanová, Jakub Holuša, Tomáš Janků a Jan
Kudlička. Velký význam této akce zdůraznil primátor města Ostravy Tomáš
Macura: „Snažili jsme se děti z Ostravy
a Moravskoslezského kraje zaangažovat do takto významné mezinárodní
akce. Věříme, že je to pro ně dosta-

tečná motivace a třeba se mezi nimi
objeví noví šampioni. Projekt Ostrava
fandí kontinentům se připravoval dva
roky a zúčastnily se ho stovky dětí ze
základních a středních škol. Věřím, že
si děti v září užijí závodní atmosféru na
stadionu, kde padaly světové rekordy a
závodily největší atletické hvězdy.“
Na programu byly kvalifikační štafetové závody ve třech kategoriích.
V případě základních škol poběží
v superfinále smíšených osm štafet.
V každém z kontinentů se kvalifikovaly dvě nejrychlejší školy. Žáci prvního

stupně měli na programu štafetu na
8x 200 metrů. Studenti středních škol
závodili ve štafetě na 4x 400 metrů.
Do superfinále postoupily pouze vítězné štafety jednotlivých kontinentů
jak v kategorii dívek, tak i mezi chlapci. Děti i studenti získali pěkné ceny
z kolekce Kontinentálního poháru
a mohou se těšit na září, kdy přijdou
na stadion buď fandit svým spolužákům a mistrům a vicemistrům jednotlivých kontinentů nebo přímo závodit
v předprogramu velkého atletického
závodu plného atletických hvězd.  (r)

Školáci základních škol závodili ve štafetě 4x200 metrů. 

Foto: Jiří Zerzoň

svých zápasů vyhrál 4:0 a z Ústí nad
Labem si odvezl mistrovský titul. Poté
se jako jediný ze 17 českých reprezentantů probojoval mezi osm nejlepších
na ITTF Polish Open.
Třetí letošní titul patří mužům TTC
Ostrava 2016. Ve finále svého pražského soupeře El Niňo přehráli ve všech
třech utkáních, nejprve dvakrát 4:0
doma v Ostravě na Černé louce a poté
potřetí i v Praze, tam však po více než
čtyřhodinovém boji 4:3.
Pozici nejlepšího českého klubu
potvrdila i mládež TTC Ostrava 2016
na Mistrovství ČR družstev mládeže
v Ostravě v červnu. Nejdříve kadeti
získali mistrovský titul ve složení Šimon Bělík, Martin Skotnica a Michal
Sedláček. Další den junioři skončili
stříbrní. V obou finálových zápasech
jim byli soupeři hráči TJ Ostrava KST,
jejichž kadetky navíc vybojovaly v
sobotu stříbrné medaile. Druhý ostravský klub tak má jedno zlato a dvě
stříbra. Potvrdilo se, že Ostrava dlouhodobě vychovává nejlepší mladé stolní tenisty v České republice. 
(sb)

Tenisté se utkají
o tituly mistrů ČR
Na tenisových dvorcích klubů SC
Ostrava a Baník Ostrava v Komenského sadech se v termínu od 20.
do 24. srpna uskuteční ji 67. ročník
mistrovství České republiky dospělých. Celkem 32 mužů a 32 žen, kteří prošli sítí kvalifikačních turnajů,

Nejúspěšnější hráči loňského ročníku. Zleva: Tereza Polanská, Karolína
Kubáňová, ostravský David Poljak
a Ivo Minář. 
Foto: René Stejskal

bude bojovat nejenom o titul mistra České republiky, ale i celkovou
finanční dotaci soutěže, která činí
255 tisíc korun.
Zápasy začínají v pondělí 20.
srpna v 9 hodin, v úterý až čtvrtek
v 11 hodin a finálový zápas žen se
koná v pátek 24. srpna v 13 hodin,
muži budou o titul bojovat o dvě
hodiny později. Tituly z loňského
roku obhajují Ivo Minář (TK Topolka Praha) a Karolína Kubáňová (TK
Slávia Orlová). Na kurtech se kromě nich představí celá řada talentovaných hráčů. Vstup pro diváky
je zdarma. 
(rs)
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Sokolové prošli městem a cvičili na krajském sletu
Krajský sokolský slet v Ostravě zahájil
2. června průvod městem. Následujícího dne na tisíc sokolů předvedlo
11 skladeb na hřišti za Čapkovou soko-

lovnou a dočkali se ovací diváků. Tyto
skladby zacvičili na 16. Všesokolském
sletu, který se konal první červencový
víkend v Praze. 
(r)

Nejmladší generace.

Sokolské prapory před Novou radnicí.

Průvod na Prokešově náměstí.

Ženy předvedly svou skladbu na hřišti za Čapkovou sokolovnou.

Sokolky z Pustkovce. 

Centrum žilo Festivalem v ulicích

Rozmarné slavnosti řeky

Slezskoostravský hrad, Masarykovo
náměstí, Černá louka a okolí řeky Ostravice žily během prvního prázdninového víkendu Festivalem v ulicích,
který do centra Ostravy přinesl hudbu, ale také tanec, divadlo, workshopy a dalšími atrakcemi pro malé i
velké návštěvníky. Největší aplaus
sklidily Aneta Langerová a Dara Rolins, jejichž koncerty sledovalo přes
sedm tisíc diváků, úspěch měly i kapely z Finska, Itálie a Velké Británie.
Jejich hudebníci se navíc zapojili do

workshopů a učili Ostravany tancovat.
Město Ostrava, které festival výrazně
podporuje, připravilo pro návštěvníky
odpočinkovou zónu s posezením, kvízy, soutěžemi a výstavou historických
fotografií. Součástí zóny byla prezentace městského projektu „fajnOVY
prostor“, který se zabývá utvářením
přátelského a přitom funkčního veřejného prostoru. Milovníky dopravy
potěšil historický autobus a v něm výstava k 120. výročí městské hromadné
dopravy v Ostravě. 
(rs)

Fota: Jiří Zerzoň a René Stejskal

V sobotu 23. června již počtvrté ožily
oba břehy řeky Ostravice rozmarnými
slavnostmi. Letošní ročník nabídl návštěvníkům zábavu, hudební vystoupení, kulinářské speciality a očekávanou soutěž plavidel. U porotců získali
nejvíce hlasů Tučňáci před Kolotočem
a Výletní lodí z onoho světa. 
(rs)

Oživme staršími foty historii Ostravy
Město Ostrava připravilo projekt Století objektivem Ostravanů. Mohou se
do něj zapojit občané, kteří mají starší
fotografie a najdou mezi nimi zajímavé snímky, které dokumentují významné
události, oslavy, svátky, nebo běžný ruch v ulicích.
Zapůjčené snímky budou na počkání
oskenovány anebo je možné je zaslat
i v elektronické podobě. Nejlepší zveřejníme na webu i v tištěné publikaci.
Zapojte se proto v rámci oslav
100. výročí vzniku samostatného Čes-

koslovenska do projektu Století objektivem Ostravanů a podělte se s ostatními o zajímavé snímky, které by
jinak zůstaly zapomenuty v rodinných
albech. Snímky lze osobně doručit do
Archivu města Ostravy ve Špálově ulici 19 v Přívoze, do kterékoliv po0bočky
Knihovny města Ostravy, do Ostravského muzea na Masarykově náměstí
nebo do Klubu Pant v ulici Čsl. legií
22 v Moravské Ostravě. E-mailem lze
snímky zaslat na adresu fotoalbum@
ostrava100.cz. Vítán je krátký popis
zachycené události a alespoň přibližné
datum. 
(r)

Tučňáci získali nejvíce hlasů u porotců.

Foto: Lukáš Kaboň

