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Sen o koncertní hale
se stává skutečností
Nová koncertní hala se stává realitou. Město vyhlásilo v pořadí již
pátou architektonickou soutěž na
výstavbu nové koncertní haly spojenou s rekonstrukcí Domu kultury
města Ostravy. Soutěže se zúčastní
nejvýznamnější světová architektonická studia. Výsledky budou známy
v červnu příštího roku.
„Učinili jsme zásadní krok k naplnění dlouhodobého snu příznivců ostravské kultury – výstavbě koncertní
haly. Po více než roce příprav se nám
podařilo připravit mezinárodní architektonickou soutěž a už se nemůžeme dočkat, kolik a jakých zajímavých návrhů se nám sejde. Architekti
budou projektovat zcela novou koncertní halu a také řešit rekonstrukci
stávajícího kulturního domu a propojení obou objektů. Koncertní hala
spojující špičkovou architekturu
i akustiku bývá vždy impulzem nejen
pro rozvoj kultury a vzdělanosti v daném místě, ale také magnetem pro
rozvoj turistického ruchu,“ zdůraznil
primátor Tomáš Macura.

Školákům už zazvonilo
Prázdniny skončily a v pondělí 3. září
začala škola. Zvlášť slavnostní byl
tento den pro kluky a děvčata, kteří
za přítomnosti rodičů a prarodičů
tento den zasedli do lavic poprvé.
Do ostravských základních škol
letos nastoupily téměř tři tisíce prvňáčků.
Prvňáčky ze tří tříd Základní školy gen. Zdeňka Škarvady v Porubě

přivítal ve školních lavicích primátor Tomáš Macura. „Dneškem se
vám mění život. Doufám, že si tento
okamžik zapamatujete na celý život.
Vybrali jste si dobrou školu a věřím,
že ji budete mít rádi a že vše s učiteli
společně dobře zvládnete,“ řekl žákům prvních tříd Tomáš Macura.
Na území Ostravy je 54 základních
škol, v nichž se učí 22 tisíc žáků.  (rs)

Jedná se o nejvýznamnější architektonickou soutěž v novodobých
dějinách Ostravy, která se dá svým
významem srovnat se soutěží na
výstavbu Nové radnice z 20. let minulého století. Účast v ní již nyní deklarovaly tři mezinárodně uznávané
architektonické kanceláře se zkušenostmi s projektováním koncertních
síní. Žádost o účast však může zaslat
neomezený počet zájemců, kteří ovšem musí prokázat své zkušenosti
s podobným typem projektu. Náklady na realizaci koncertní haly, která
má mít 1100 až 1300 míst v hledišti, jsou odhadovány na 1,5 miliardy
korun bez DPH. Na jejich úhradě se
budou podílet město, stát a kraj. Výstavba by měla začít v roce 2022.
Součástí koncertní haly bude podzemní parkoviště s minimálně 300
místy. „Předpokládáme, že bude
spojeno s parkovištěm pod novou
vědeckou knihovnou a návštěvníci
koncertů i z tohoto druhého parkoviště přejdou suchou nohou do koncertního sálu,“ dodal primátor.  (rs)

Přichází druhá vlna instalace
detektorů a požárních hlásičů
Město Ostrava pokračuje v ojedinělém
projektu v rámci České republiky, kdy
vybaví většinu obecních bytů hlásiči
požárů a detektorů oxidu uhelnatého. V první vlně v průběhu loňského
a letošního roku byly hlásiče požáru
nainstalovány do 2800 bytů (tj. 22 %
z celkového počtu obecních bytů)
a detektory CO do 1700 bytů (tj. 14 %
obecních bytů). V minulosti obvody
Jih a Mariánské Hory a Hulváky vybavily část bytů hlásiči a detektory.

DNY NATO V OSTRAVĚ
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Město se v průzkumu zeptá svých obyvatel, zda si přejí novou tramvajovou trať

O nové trati rozhodne hlas lidu
doprava ve městě

Město Ostrava se zeptá občanů na jejich názor na prodloužení tramvajové
trati na 7. a 8. obvod v Porubě. Rada
města proto na základě výběrového
řízení schválila zadání veřejného prů-

různým hlediskům. Důležitým partnerem při podobném rozhodování je pro
nás vždy veřejnost. Veřejné debaty
o důležitých tématech vedeme s občany od samého počátku našeho mandátu, namátkou připomenu témata Myslivny, kvality ovzduší nebo veřejného

Vizualizace tramvajové trati.

zkumu, který provede renomovaná
společnost STEM/MARK. Formou
osobních pohovorů se bude dotazovat 1500 občanů převážně z Poruby
a Pustkovce, jaký mají názor na novou tramvajovou trať. Výsledky budou
známy do začátku listopadu, město se
poté do konce roku rozhodne, zda trať
postaví či nikoliv.
„Při přípravě jakéhokoliv investičního záměru musíme přihlížet k mnoha

prostoru,“ řekl primátor Tomáš Macura. „K záměru rozšířit tramvajovou
trať na 7. a 8. porubský obvod již proběhly dvě veřejné debaty, nepočítám-li veřejně přístupná jednání zastupitelstev. Registrujeme samozřejmě, že
proti projektu vznikla petice, kterou
aktivně podporuje nemalá skupina
lidí. Na druhé straně je zde i celá řada
jeho podporovatelů, kteří jsou však,
z logiky věci, méně slyšet. Předchozí

internetová hlasování o podpoře či
nepodpoře projektu sice vždy vyzněla
ve prospěch tramvajové tratě, ta ale
nemůžeme považovat za relevantní.
Názor veřejnosti bereme velmi vážně
a výsledek průzkumu pro nás bude
jedním z důležitých podkladů pro rozhodnutí, zda projekt realizovat či nikoliv,“ dodal primátor Macura.
Nová tramvajová trať by měla vést
od Slovanu k Duze a dále k hypermarketu Globus. K její výstavbě mají
být využity nejmodernější technologie, které umožňují provoz s nízkou
hlučností. Projekt pracovně nazvaný
Ekologizace veřejné dopravy v Porubě
je připravován od roku 2014. Plán na
rozšíření tramvajové trati na sever Poruby je však starý několik desítek let.
Tramvajová doprava, která v místě neprodukuje žádné emise, je považována
za nejekologičtější způsob hromadné
přepravy osob. Poruba realizací projektu může získat jednu z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě.
Celý projekt za přibližně miliardu korun by měl být z až 85 % financován
z prostředků Evropské unie. Rozhodnutím krajského úřadu aktuálně ještě
podstoupí komplexní posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, tzv. velkou EIA. Tato dokumentace bude po
předložení krajskému úřadu opět projednána s dotčenými správními úřady
a s veřejností.
(r)

Město snižuje dluh a připravuje investice
„Současné vedení radnice, které tvoří koalice ANO 2011, Ostravak, ODS
a KDU-ČSL, v posledních třech letech
výrazně změnilo systém hospodaření.
Především razantně snížilo zadluženost města a připravilo se na velké
investiční akce,“ uvedla náměstkyně
primátora pro finance a rozpočet Iveta
Vozňáková.
Dluh na jednoho Ostravana byl
v roce 2015 téměř 12 tisíc, letos je to
jen 7 254 korun. „Za tři roky se nám
podařilo snížit zadlužení na jednoho
obyvatele o téměř pět tisíc korun, což
je výrazný rozdíl. Začali jsme přísně
kontrolovat naše výdaje, a to u všech
magistrátních odborů, šetříme například za telefonní poplatky, cestovné či
poradenské a konzultační služby,“ vysvětlila Iveta Vozňáková.
Z uspořených peněz město vytváří
finanční rezervy pro rozsáhlé investiční projekty města, například na
rekonstrukci a modernizaci městské
nemocnice, novou výstavbu jejího
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centrálního příjmu nebo pořízení
moderních přístrojů pro odborná lékařská pracoviště či na modernizaci
vozového parku Dopravního podniku
Ostrava – nákup bezemisních autobusů, trolejbusů i tramvají s klimatizací
a WIFI.
Město naopak přestalo investovat
do projektů, které pro město neměly význam a realizovaly se jen kvůli
tomu, že byly napojeny na evropské
zdroje. Nyní se zaměřuje jen na projekty, které pro Ostravu a její obyvatele mají skutečně smysl.
„Za poslední tři roky jsme navýšili
dotace městským obvodům, pro své
potřeby dostávají téměř dvojnásobný objem peněz oproti roku 2015.
V porovnání s ostatními statutárními
městy v České republice jim v Ostravě
přerozdělujeme bezkonkurenčně největší část z celoměstského rozpočtu.
V letošním roce jsme schválili i návrh,
díky němuž budou mít městské části
každoroční automatickou garanci na-

výšeného procenta příjmů z městského rozpočtu. Obvody tím získají větší
samostatnost a jistotu v plánování pro
své dlouhodobé potřeby a projekty,“
zdůraznila náměstkyně Vozňáková.
Promyšlené hospodaření města ocenila renomovaná mezinárodní ratingová agentura Moody´s. V posledních
třech letech udělila radnici v Ostravě
historicky nejvyšší ocenění garantující nejlepší podmínky při poskytnutí
bankovního úvěru na velké projekty.
Ratingová agentura Ostravě postupně zvýšila známku z A2 stabilní až na
A1 pozitivní, které je v současné době
nejvyšším možným oceněním v rámci
celé České republiky.
Díky změnám v hospodaření, stálému snižování dluhu, nižším provozním výdajům a vytváření rezerv,
má Ostrava výhodnou pozici, která jí
v případě potřeby umožní do budoucna půjčit si peníze na rozsáhlé a potřebné městské projekty za nejvýhodnějších bankovních podmínek.  (red)
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Opravená trať
pro tichý provoz
Rekonstrukce tramvajové trati
v ulici 17. listopadu v Porubě, která skončila v druhé polovině srpna,
přináší cestujícím pohodlnou jízdu
a obyvatelům v okolí tišší provoz

Práce na rekonstrukci tramvajové
trati v Porubě. 
Foto: DPO

tramvají. „Pracovníci v úseku mezi
zastávkami Vřesinská a Hlavní
třída odstranili starou konstrukci
a vytvořili novou trať – vyměnili
kolejnice, pražce, kryty tratě i štěrkové lože. Použili antivibrační rohože, které snižují negativní účinky
tramvajového provozu na okolí.
Díky tomu jsou tramvaje na této
výrazně méně hlučné,“ uvedl radní
pro dopravu Lukáš Semerák.  (rs)

Volby do Senátu
a zastupitelstev
Ve dnech 5. a 6. října se budou konat
volby do zastupitelstev obcí současně
s volbami do Senátu Parlamentu ČR
ve volebním obvodě č. 71 se sídlem
Ostrava-město. V pátek 5. října začíná
hlasování ve 14 a končí ve 22 hodin,
v sobotu 6. října začíná hlasování
v 8 a končí ve 14 hodin. V případném druhém kole voleb do Senátu 12.
a 13. října kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili
na prvních dvou místech. Hlasovací
lístky pro druhé kolo voleb již voličům
nebudou dodány předem, obdrží je
přímo ve volební místnosti ve dnech
voleb. K dispozici je i interaktivní aplikace volebních místností https://
volby.tmapy.cz/#554821. 
(ph)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se sejde ke svému poslednímu 37. zasedání ve volebním období 2014–2018
19. září od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné
a občané ho mohou sledovat z galerie.
Dokumenty k zasedání lze najít na
webových stránkách www.ostrava.cz
v sekci Úřad - Město a jeho orgány Zastupitelstvo města. 
(r)
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Uspořádání významné konference je tou nejlepší reklamou pro naše město

Blogeři ze světa se sjeli do Ostravy

Někteří delegáti přenášeli dění z Dolní oblasti Vítkovice v přímém přenosu.

Foto: René Stejskal

Největší mezinárodní shromáždění
tvůrců internetového obsahu TBEX
Europe 2018 hostila od 26. do 28. července Ostrava. Konference takového
formátu se vůbec poprvé konala v zemi
střední a východní Evropy. Do Dolní
oblasti Vítkovice, kde se konference
uskutečnila, se sjelo 500 blogerů, vlo-

gerů, fotografů, novinářů z tištěných
médií, TV a rádií a dalších profesionálů
z cestovního ruchu. Nejvzdálenější delegáti přijeli z Austrálie, Nového Zélandu, Indie, Filipín nebo Kostariky. Čekal
je bohatý program v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Přímo z Ostravy
přinášeli reportáže o putování za ku-

linářskými specialitami, dobrou kávou
a nejvíce byli nadšeni industriálním
prostředím Vítkovic. Když jim během
slavnostního zahájení v multifunkční aule Gong organizátor setkání Rick
Calvert oznámil, že sedí v bývalém plynojemu, v úžase vydechli.
Tisíce příspěvků z Ostravy a okolí
se objevily na YouTube, Facebooku,
Instragramu a Twitteru, v cestovatelských časopisech vycházejí články
a reportáže o našem regionu. Počty
zhlédnutí příspěvků a reportáží dosahují desítek milionů.
„Jsem rád, že se TBEX Europe 2018
uskutečnil právě v Ostravě. Doplnil
tak sérii dalších významných akcí,
které překračují hranice naší země
a profilují Ostravu jako plnohodnotnou turistickou destinaci s vysokým
potenciálem. Důležitým přínosem je
zviditelnění detinace v online světě
a zvýšení prestiže nejen u běžných turistů. TBEX chápeme také jako velmi
hodnotnou referenci pro organizátory
dalších mezinárodních akcí,“ připomenul primátor Tomáš Macura.  (rs)

Přichází druhá vlna instalace detektorů a požárních hlásičů
Pokračování ze str. 1
„Naším záměrem je vybavit co nejvíce
obecních bytů oběma hlásiči a předejít tak možným tragickým událostem.
Město Ostrava uhradí v plné výši náklady na nákup a městské obvody na
instalaci zařízení, takže nájemníci nic
hradit nebudou,“ vysvětlil primátor
Tomáš Macura.
V druhé vlně bude do bytů a na ostravský magistrát namontováno 7931
hlásičů požáru a 386 detektorů CO.
V obvodu Jih bude hlásiči požáru vybaveno 4926 bytů, v Moravské Ostravě 1000, v Nové Vsi jeden, v Mariánských Horách a Hulvákách 1944
a dalších 385 bytů získá i detektory

CO. Na magistrátu bude nainstalováno 60 hlásičů.
Stejně jako v první vlně město uhradí cenu hlásičů a detektorů s tím, že
montáž si uhradí jednotlivé obvody.
Město nabídne obvodům i variantu, že
společně s detektory vysoutěží i montáž. Instalace proběhne v závěru letošního roku.
Město vlastní 12 573 bytů, hlásiče
požáru z 1. a 2. vlny a iniciativy obvodů
bude mít 11 078 bytů a detektory CO
2599 bytů. Nákup detektorů je financován z Fondu pro upevnění veřejného
pořádku, bezpečnosti a ochrany osob
a majetku, jehož zdrojem jsou mimo
jiné prostředky z vybraných pokut

udělených Městskou policií Ostrava.
Od května do srpna vyjeli hasiči k 10
případům na základě signalizace detektorů CO nebo hlásičů požáru. Díky
tomu nedošlo ke ztrátám na životě
nebo škodách na majetku.
Konkrétním případem může být
výjezd 27. května do Střelniční ulice
v důsledku signalizace detektoru CO.
Záchranáři v bytě seniorky zjistili, že
upadl kouřovod karmy, který odváděl
zplodiny. Oxid uhelnatý se dostal do
bytu a spustil detektor. Hasiči uzavřeli přívod plynu ke kotli a pomohli
odvětrat místnost. Centrální ostravský
obvod, který má byt ve správě, poté
zajistil opravu kouřovodu a revizi. (av)

Obyvatelé Bartovic vytřídí odpad pohodlněji
Nový způsob třídění odpadu si vyzkoušejí obyvatelé v Bartovicích
a v části Radvanic. Společnost OZO
tam na konci září přistaví přímo k rodinným domům speciální popelnici
na tříděný odpad. Nádoby budou mít
netradiční modro-žluté provedení,
které napovídá, že do nich patří stejné druhy odpadu jako do současných
modrých a žlutých popelnic. Lze do
nich odkládat plast, papír, nápojové
kartony a kovové obaly.
„Pro tento pilotní projekt jsme záměrně vybrali obvod, který se trvale
potýká se zhoršeným životním prostředím, a kde město kromě jiného
v současnosti pomáhá například s revitalizací zelených ploch a se vznikem

nových parků. Snažíme se obyvatelům
této části města vyjít vstříc například
i chystaným usnadněním třídění odpadu, nebudou tak muset chodit daleko,“ vysvětlila náměstkyně primátora
pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Cílem je zvýšit podíl separovaného odpadu a hlavně snížit množství
toho směsného, který končí na skládce. Odpad v modro-žlutých nádobách
bude precizně roztříděn na třídicí lince
a využit materiálově nebo energeticky.
V roce 2016 město zavedlo hnědé popelnice na bio odpad, nyní zkusí další
z možností pro zvýšení množství tříděného odpadu. „Po roce projekt vyhodnotíme, a pokud se tento v České
republice ojedinělý způsob separace

osvědčí, budeme v jeho zavádění pokračovat i v dalších ostravských obvodech,“ dodala Kateřina Šebestová.
Domácnosti, které budou do projektu zapojeny, obdrží počátkem září
dopis s informací
o termínu
veřejného
projednání
a také letáčky s potřebnými
informacemi i harmonogramem
rozvozu po- Nová popelnice na tříděpelnic. (av) ný odpad. 
Foto: OZO

Přijďte Zažít
Ostravu jinak

I letos se budou moci Ostravané na
konci léta těšit na sousedskou slavnost Zažít Ostravu jinak. Stačí seběhnout ze schodů, vyjít ze vchodů
a prožít odpoledne na ulici se svými
sousedy. Šestý ročník nabídne program ve dvou lokalitách – v centru
v ulici 30. dubna a v Porubě u Oblouku. Vybrané ulice se v sobotu
15. září uzavřou a lidé si budou
moci užít hudbu, jídlo, sousedské
soutěže, pouliční tanec i jiné radovánky. Aktivní ostravské organizace a občané budou v nepřeberném
množství stánků prodávat jídlo,
pití, oblečení, ale třeba i učit různým řemeslům, hrát divadlo, sportovat, ale hlavně se budou skvěle
bavit. V centru jsou připravené komentované prohlídky „červené školy“ v ulici 30. dubna, v plánu jsou
přednášky na různá témata nebo
podvečerní Refill párty. 
(hob)

Hrad opět ožije
první pomocí
Během soboty 22. září budou připraveny zážitkové okruhy, na kterých si
budou moci účastníci vyzkoušet poskytování první pomoci pod dohledem
zkušených zdravotníků.
Součástí dne bude také soutěž nezdravotnických složek IZS v poskytování první pomoci, kdy se příslušníci
Policie HČR, Hasičského záchranného
sboru a Armády ČR utkají v řešení situací, se kterými se mohou potkat jak
v profesním, tak i reálném životě. Během celého dne bude připraven bohatý doprovodný program. Prezentovat
se bude také technika a činnost profesionálních i dobrovolných záchranářů.
Speciální část programu je věnována
dětem, pro které je připravena zábavně-preventivní trať, kde se seznámí se
základy první pomoci, prevencí kriminality i požárů. Akce potrvá od 9 do 17
hodin. 
(hob)

OZO otevře
své brány
Společnost pro nakládání s odpady
OZO Ostrava pořádá ve svém areálu
ve Frýdecké ulici 680 v Kunčicích
v sobotu 22. září od 9 do 16 hodin
Den otevřených dveří. Návštěvníci
se pobaví a zároveň zjistí, jak funguje systém nakládání s odpady. Připraveny jsou prohlídky technologií,
dílny „ze starého nové“, formule
z popelnic, malý jarmark, OZO shop
a další aktivity pro děti i dospělé. (r)
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Břehy Ostravice
se proměňují
V rámci revitalizace pravého břehu
Ostravice vzniká vedle loděnice na
ploše 97 metrů čtverečních workoutové hřiště. Zájemci si budou moci
zacvičit na hrazdách, žebřinách,
gymnastických kruzích, bradlech
a stupňovitých lavicích. Hřiště tvoří
22 cvičebních prvků z odolných nerezových materiálů. Součástí hřiště
je informační tabule s návštěvním
řádem a návody na cvičení.
Naproti hřišti budou instalovány
čtyři piknikové sety tvořené stoly
a lavičkami dál pak sedm parkových
laviček, a u mostního pilíře šest designových betonových lehátek.

ZÁŘÍ 2018

Zlepší se parkování pro rezidenty
doprava ve městě

Město reaguje na stále vyšší počet automobilů v centru, které komplikují
zaparkování obyvatelům. Proto převede 600 stávajících parkovacích míst
na rezidentní a abonentní stání nebo
na zpoplatněné parkování.
Samozřejmě vítáme návštěvníky
Ostravy, ale je třeba jejich parkování
regulovat.
Vezměte si jen takové sídliště Kamenec na Slezské Ostravě. Parkují tam
řidiči, kteří jdou pěšky do centra, zatímco místní nemají kde zaparkovat,“
uvedl příklad radní pro dopravu Lukáš
Semerák.
Aby mohli zaparkovat i mimoostravští řidiči, je připraven systém Park
and Ride s dobrou dostupností MHD,
popř. Park and Go v docházkové vzdálenosti do centra. Děje se tak v soula-

du s dlouhodobým záměrem a Územním plánem města Ostravy. Již nyní
si mohou řidiči vyzkoušet odstavení
svého vozidla zcela zdarma na Hlubině v Dolní oblasti Vítkovice, zaparkují
i na Černém potoku. Město připravuje
několik dalších podobných parkovišť.
V praxi to znamená, že návštěvníci
města mohou zdarma nebo za nízký
poplatek zaparkovat mimo centrum
a pojedou dál MHD. Kdo se bude chtít
autem dostat do samotného centra,
musí počítat s úhradou parkovného.
„S ohledem na další nárůst aut
přijíždějících do Ostravy, deficit parkovacích ploch a také stav životního
prostředí je nutné si uvědomit, že se
bez postupného budování systému
záchytných parkovišť v našem městě
do budoucna neobejdeme,“ konstatoval Lukáš Semerák. Na některých
velkokapacitních parkovištích v cen-

tru města se do budoucna plánuje
výstavba parkovacích objektů, např.
parkoviště pod Frýdlantskými mosty,
naproti Domu kultury města Ostravy
nebo estakády Českobratrská. 
(rs)

Ilustrační foto.

Foto: archiv MMO

Dvě plastiky z Poruby získají původní vzhled
Betonová lehátka jsou rozestavěna
poblíž mostního pilíře. Foto: R. Stejskal

„V úseku od loděnice k mostu
Miloše Sýkory jsme nainstalovali
11 cedulí s informacemi o budoucích proměnách této lokality. První
a poslední tabulky jsou větší a obsahují podrobnější popis. Po provedení konkrétní úpravy v daném místě
budou postupně odstraněny,“ řekla
náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
(rs)

Dvě poškozené a zanedbané plastiky
získají svůj původní vzhled. Umělecký
soubor Kameny od akademického sochaře Otto Sukupa stojí před nákupním střediskem v Heyrovského ulici
a pochází z konce 60. let minulého
století. Je vytvořen z pískovce. Porubský obvod již odstranil nevhodné
náletové dřeviny a zajistí opravu vyvýšeného květináče, jehož součástí je
i plastika. „Samotná plastika musí být
očištěna a zbavena biologických nečistot. Následně bude povrch kamene
zpevněn a praskliny vyplní injektážní

směs,“ uvedl náměstek primátora pro
kulturu Zbyněk Pražák.
Keramickou stěnu Příroda (viz
foto) vytvořil akademický sochař Pa-

vel Hanzelka v roce 1970. Je umístěna v parku za porubským Mephacentrem. Části plastiky jsou zarostlé
mechy a lišejníky, má jemné trhliny,
keramické díly jsou popraskané, na
několika místech jsou silně poškozené
a kousky keramiky chybí. Restaurátor
navíc musí odstranit graffiti a po rekonstrukci plastiku opatřit vodoodpudivým a antigraffiti nátěrem.
Oprava plastiky Kameny vyjde na
73 tisíc korun, náklady na rekonstrukci plastiky Příroda jsou odhadnuty na
171 tisíc korun včetně DPH. 
(rs)

Budovy nových ostravských jatek mají nové využití
oživení města

Šest budov, které vznikly jako přístavba městských jatek ve 30. letech
minulého století, se promění v mezinárodní kreativní kulturní centrum.
Po rekonstrukci vznikne v areálu koncertní hala, hudební kluby, místnosti
pro pořádání workshopů, přednášek,
malé infocentrum a zázemí s ubytováním pro rezidenční umělce. Město
Ostrava vypsalo v květnu veřejnou zakázku na ideový návrh, který by řešil
náplň v tomto prostoru. Zakázku vyhrála společnost Cooltour, která přišla
s náplní pro vznikající kulturní centrum. Město uzavře s vítězem licenční
smlouvu o převedení kreativního návrhu k dalším možným úpravám.
„Projektem mezinárodního kulturního centra chceme podpořit především kreativní umění, kterému se
v Ostravě daří. Cítíme, že nový impuls
pomůže jeho dalšímu rozvoji. Společně se souběžně připravovanou konverzí historických městských jatek pro
galerii Plato tento projekt přispěje ke

změně tváře a atmosféry v této části
města, kterou chceme postupně přetvořit na novou kulturní čtvrť,“ řekl
primátor Tomáš Macura.
„Výběrového řízení jsme se zúčastnili s jasným cílem – získat nový

prostor pro naše aktivity a ty stávající
ještě rozšířit. Chceme doplnit kulturní
mozaiku Ostravy o aktivity a služby,
které jsou zaměřeny na mladé lidi,“
uvedl za Cooltour Andrej Harmečko.
Aktivity se budou více orientovat na

Takto budou vypadat nová jatka po rekonstrukci. Vpravo je vidět osvětlená Stodolní ulice, zcela vepředu vede železniční trať. 
Vizualizace: XTOPIC Architekti

spolupráci se zahraničím jak v umělecké tvorbě, tak v propojování rozmanitých oborů, sdílení zkušeností
a vzdělávání. Nebude se jednat čistě
o umění, ale také o podporu malého podnikání, nových nápadů nebo
start-upů. Vznikne také mezinárodní rezidenční centrum, které umožní
stáže umělců z celé Evropy po celý rok
a také jejich premiéry v Ostravě.
Mezinárodní kulturní centrum
přinese novou energii Stodolní ulici
a vrátí do ní umělecké produkce. Nezanedbatelný je také fakt, že zrekonstruované prostory vytvoří bránu do
města těm, kteří do Ostravy přijedou
vlakem a vystoupí na zastávce Stodolní.
Budova přístavby jatek z 30. let minulého století se skládá z šesti různých
konstrukčních stavebně propojených
systémů o výměře 5035 metrů čtverečních. Vykoupena byla za 37,95 milionu korun. Tvoří ji například bývalá
hala elektroprodejny nebo budovy,
v nichž sídlily kluby Templ a Boomerang. 
(rs)
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Slibujeme! Znělo
Novou radnicí
Do rukou primátora Tomáše Macury složilo 16. července slib 11 nových
strážníků Městské policie Ostrava. Tímto slibem završily čtyři ženy
a sedm mužů tříměsíční výcvikový
kurz, během něhož si osvojili právní
normy pro výkon zodpovědného povolání a prošli výcvikem ve střelbě,
sebeobraně a absolvovali taktickou
přípravu.
„Gratuluji vám k úspěšnému završení kurzu. Městská policie Ostrava
patří k nejlepším obecním policiím
v České republice a věřím, že se vám
vysokou laťku podaří pozvednout ještě výše,“ řekl primátor Tomáš Macura.
„Stát se policistkou je můj celoživotní sen. Beru tuto práci jako poslání,“ uvedla nová strážnice Simona
Tichavská. „Musím přiznat, že tříměsíční kurz byl hodně náročný,“ dodala.
„Hledal jsem si práci a vždy jsem si
přál být záchranářem nebo policistou.
Nyní se mi to splnilo,“ prozradil další nový člen Městské policie Ostrava
Adam Luzar. 
(rs)

Kamery v MHD
pro naše bezpečí
Počet kamer ve vozech Městské
hromadné dopravy v Ostravě se
do konce letošního roku zvedne
třikrát. Zavedení kamer přineslo výrazný pokles trestné činnosti
v dopravních prostředcích. Navíc
policie žádá stále častěji o kamerové záznamy, které dokáží objasnit
trestnou činnost, která se ve vozech
děje. Vůbec poprvé o kamerový
záznam požádala policie České republiky ostravský dopravní podnik
v roce 2016, v současné době si vyžádá 14 záznamů měsíčně. „Do konce roku 2018 ztrojnásobíme počet
kamer v našich vozech, avšak každé
nové vozidlo, které zakoupíme, již
bude mít kamerový systém zabudovaný automaticky. V roce 2022 by
měl mít kameru každý vůz MHD,“
řekl generální ředitel Dopravního
podniku Ostrava Daniel Morys.
Dopravní podnik rovněž spolupracuje s Městskou policií Ostrava. Strážníci doprovázejí asistenty přepravy, hlídkují na hlavních
přestupních bodech a pravidelně
doprovázejí vybrané noční spoje.
Počty asistentů přepravy chce Dopravní podnik Ostrava dále navyšovat: „ Už teď jich máme 38, jezdí
zhruba v 10 skupinách. Do konce
roku plánujeme celkem 59 asistentů přepravy, abychom mohli denně
nasadit až 15 skupin,“ uvedl radní
pro dopravu Lukáš Semerák.  (rs)

Pro jednoho z policistů byla resuscitace muže ostrým vstupem do kariéry

Mladí strážníci zachránili život
městská policie

Bezvládně ležícího muže v kolejišti
tramvaje svým bezodkladným zásahem zachránili dva mladí strážníci
městské policie. Primátor Tomáš Macura je 21. srpna v Nové radnici dekoroval stužkou za záchranu života.
Třiadvacetiletý Martin Bebenek
a dvacetiletý Michal Krčmář doprovázeli 12. července v noci revizory na
tramvajové lince číslo 2. Tramvaj náhle
prudce zabrzdila poblíž zastávky Kotva. V kolejišti ležel bezvládný muž, zjevně s úrazem hlavy. Bez váhání zahájili resuscitaci, ve které pokračovali až
do příjezdu rychlé záchranné služby.
Podle slov ošetřujícího lékaře byla
pomoc rozhodující, strážníci muži za
chránili život. Martin Bebenek slouží
u městské policie rok a půl, jeho kolega Michal Krčmář teprve měsíc, případ
tak byl pro něj dramatickým úvodem
do kariéry strážníka. 
(ph)

Michal Krčmář (první zleva) a Martin Bebenek si převzali stužky z rukou primátora Tomáše Macury. 
Foto: Lukáš Kaboň

Na ozdravné pobyty pojede více dětí
V letošním školním roce pojede na
ozdravné pobyty na hory 3600 dětí
z 36 ostravských základních a mateřských škol. Pobyty hradí město Ostrava z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.
„Od doby vzniku fondu v roce 2010
pojede na ozdravné pobyty už přes
21 tisíc dětí. Postupně jsme zvyšovali
příspěvek na jedno dítě, který umožňoval škole vybrat pobyt s kvalitnější
stravou i ubytováním. Zároveň mě
těší, že se zvyšuje počet dětí, kterým

na ozdravný pobyt můžeme přispět.
Oproti loňskému roku jich může vyrazit do hor až o 817 více. Každoročně
oslovuji také průmyslové podniky, aby
i ony přispěly do fondu a podpořily
tak dobrou věc, ale jejich příspěvky
jsou ve srovnání s tím, co dává město,
opravdu marginální. A to mě skutečně mrzí,“ řekla náměstkyně primátora
pro životní prostředí Kateřina Šebestová.
Z fondu jsou hrazeny náklady na
pobyty v délce minimálně 14 dnů v ob-

Statutární město Ostrava vyhlašuje XII. ročník ankety

Senior roku 2018
Návrhy na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může
zaslat každý, kdo zná ve svém okolí v určité oblasti mimořádně
aktivního člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města
Ostravy, který výrazně přispívá ke zlepšení života společnosti.
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště,
telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění
nominace, jméno a kontakt na předkladatele.
Město současně vyhlásilo kategorii Klub seniorů roku 2018,
do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají,
že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace
klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno
a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt
na předkladatele.
Tipy posílejte do 1. října 2018 na adresu: Redakce Ostravská
radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava anebo prostřednictvím
e-mailu na adresu: lstverkova@ostrava.cz. Na obálku nebo do
e-mailu připište heslo Senior roku 2018 nebo Klub seniorů 2018.

lasti, která není zasažena smogovou
situací. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru
– především sportovní aktivity, např.
lyžování a plavání nebo pobyt v solné
jeskyni.
Příspěvek z fondu na jednoho žáka
mateřské nebo základní školy je šest
tisíc korun. Děti se nejčastěji jezdí
rekreovat do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd. 
(rs)

Vyjížďky k Michalovi
U příležitosti Dne evropského dědictví v sobotu 15. září vyjedou historické vozy ostravské MHD. Vyhlídkové jízdy budou mít za cíl Důl
Michal. 
(rs)

Ostravská Noc vědců
Noc vědců je vědecko-popularizační akce, která zábavnou formou dává
příležitost poznávat vědu, hrát si s ní,
pochopit mnohé jevy a vyzkoušet si
vědecké pokusy. Na letošní Noci vědců, která se koná 5. října, se podílejí
Ostravská univerzita, VŠB - Technická
univerzita Ostrava, Vědecká knihovna
a Svět techniky. Návštěvníky čekají
rozmanitá témata – od kouzel techniky až po přírodní zázraky. Mezi všemi
stanovišti funguje kyvadlová doprava,
která je zdarma, stejně jako veškerý
program Ostravské noci vědců. Více
o programu na www.ostravskanocvedcu.cz. 
(hob)
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Začne výstavba pěti nových domů pro obyvatele se zdravotním postižením

Klienti Čtyřlístku získají lepší byty
sociální bydlení

Lidé s mentálním a často také s tělesným postižením žijí v domovech příspěvkové organizace Čtyřlístek. Nově
budou namísto hromadného bydlení
žít v domácnostech po šesti lidech.
V září začne výstavba pěti nových
domů, první obyvatelé by se do nich
mohli nastěhovat za rok.
„Posláním ostravského Čtyřlístku
je vytvářet takové životní podmínky
lidem s mentálním a často i tělesným
postižením, aby se mohli co nejvíc přiblížit běžnému životu. Jednu část této
snahy představuje vybudování nových
domů, které budou pro klienty postaveny, a tu druhou tvoří samotná náplň
jejich života v nových podmínkách,“
řekl náměstek primátora pro sociální
věci a zdravotnictví Michal Mariánek.
Mentálně postižení lidé dosud žili
v domovech Barevný svět a Na Liščině. Každý z pěti nových domů ve
Výškovicích, Nové Bělé, Petřkovicích
a v Hrušově (dva domy) budou tvořit
dvě domácnosti. V každé domácnosti
bude žít šest klientů v jedno- a dvou-

Dveře dokořán
Domov pro seniory v Čujkovově ulici v Zábřehu zve 8. října na návštěvu
a prohlídku v době od 9 do 11.30 a od
13 do 17 hodin. Návštěvníci dostanou
informace o poskytovaných sociálních
službách, zhlédnou prezentaci volnočasových aktivit. 
(r)

Vizualizace nového bydlení pro klienty Čtyřlístku.

lůžkových pokojích. „Prostředí pro ně
bude domácké a navíc se o sebe částečně postarají, ať už jde o oblékání
se, vaření, úklid nebo hygienu. Za lékařem, kulturou nebo volnočasovými
aktivitami budou docházet nebo dojíždět, a v tom vidím velké plus, protože nemusí trávit celý život na jednom
místě. Prostě jejich život se přiblíží

Buďte užiteční
Zájemci o dobrovolnickou činnost
se můžou přihlásit každou první
středu v měsíci mezi 13. a 17. hodinou v Dobrovolnickém centru
ADRA na Jiráskově náměstí 4 nebo
na čísle 605 784 584. 
(r)

životu zdravých lidí,“ připomenul Michal Mariánek.
V první etapě bude postaveno pět
domů. Následuje druhá etapa s osmi
domy pro osoby s těžším postižení
vybavené kolejnicovým systémem pro
ulehčení manipulace s ležícími klienty. V každé domácnosti budou přítomni pracovníci Čtyřlístku. 
(av)

Ilustrační foto.

pořeného Technologickou agenturou
ČR. Výzkumu se může zúčastnit kdokoliv.
Tým složený z pracovníků VŠB –
Technické univerzity Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Katedra
geoinformatiky) ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy bude zkoumat to, jestli se lidé cítí ve svém okolí
bezpečně, a pokud ne, co město může
udělat pro to, aby se cítili bezpečněji.
Zároveň bude možné v rámci výzkumu zjistit, které lokality se jeví jako
problémové a porovnat tyto výsledky
se záznamy policie. Výsledky dotazníků budou sloužit jako další zdroj
informací o kriminalitě pro městskou
policii. Pro radnici bude analýza sloužit jako podklad pro plánování aktivit
v oblasti prevence kriminality.
Výzkum naváže na analýzy kriminality, které tým pracovníků VŠB –
Technické univerzity Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Katedra
geoinformatiky) realizoval za období
2009–2011 z dat Policie ČR. Výsledky
tohoto výzkumu pomohly mimo jiné

Městská nemocnice
hlásí tisící miminko
V Městské nemocnici Ostrava se
9. srpna narodilo letošní tisící miminko. Magdaléna Vítečková přišla na
svět pět minut před jedenáctou hodinou, měřila 48 centimetrů a vážila
3350 gramů.
Maminka Barbora z Děhylova si porodnici na Fifejdách nevybrala náhodou: „Už jsem v této porodnici rodila
svou první dcerku a vlastně všichni
mí blízcí jsou narozeni zde, takže je to
naše srdeční záležitost.“
„Jsem velmi rád, že mohu pogratulovat ke krásné holčičce, přeji pevné
zdraví, ať vám malá dělá jen radost.
A zároveň jménem oddělení Gynekologie a porodnictví děkuji, že jste
si k porodu vybrala právě naši nemocnici,“ jako první mamince popřál
a předal kytici primář oddělení Gynekologie a porodnictví MUDr. Marek
Ožana. „Děkuji celému zdravotnickému personálu našeho oddělení za kaž

Bezlepkový jarmark
Na Černé louce v pavilonu A se bude
v sobotu 6. října od 9 do 14 hodin
konat celostátní setkání celiaků s názvem Bezlepkový jarmark. Představí
se dvacítka specializovaných firem
a pro zájemce budou připraveny odborné přednášky. 
(hob)

Jak bezpečně se ve městě cítíte?
V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapování zkoumající, jak
bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí,
a to v rámci projektu finančně pod-

ZÁŘÍ 2018

v přípravě Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na
období 2017–2021. Igor Ivan z Katedry geoinformatiky VŠB – Technické
univerzity Ostrava k výzkumu dodává:
„Analýzami kriminality se ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR zabýváme již několik let. Výstupy z této
spolupráce byly využity pro zlepšení
kvality života v Ostravě, posloužily
také jako pilotní ukázky map kriminality v ČR, tím pádem naplňujeme
roli univerzity jako aktivního aktéra
v životě města a společnosti. Budeme rádi, když se do výzkumu zapojíte
a odkaz na mapu budete šířit i ve svém
okolí.“
Dotazníkové šetření bude zároveň
probíhat i v dalších městech – v Olomouci, Kolíně a na Praze 12. Výsledky
budou zpracovány formou map a doporučení pro město. Zároveň bude vypracována výzkumná metodika, kterou budou moci využívat i další města.
Dotazník bude otevřený během října
a můžete ho vyplnit online na adrese
www.mapybezpecnosti.cz. 
(r)

Tisícím miminkem letos narozeným
v Městské nemocnici Ostrava je Magdaléna Vítečková. 
Foto: MNO

dodenní náročnou a obětavou práci,
díky které je naše porodnice tolik oblíbená a počet porodů má rok od roku
stoupající tendenci,“ dodal primář
Marek Ožana. Vzhledem k množství
maminek, které si porodnici na Fifejdách vybírají, lze předpokládat, že se
i letos počet porodů za rok přehoupne
přes magickou hranici 1600. 
(r)

Nemocnice opraví
elektrorozvody
V Městské nemocnici Ostrava začne ještě v letošním roce oprava
rozvodů vysokého napětí. „V průběhu 12 měsíců nemocnici postihly tři výpadky proudu. Okamžitě
naskočily náhradní zdroje, takže
pacienti to nepoznali. Ale rozvody
musíme opravit, posledních 30 let
se tím nikdo nezabýval,“ konstatoval náměstek primátora Michal
Mariánek.
Oprava nejzanedbanější větve
rozvodů začne ještě v září a potrvá
do listopadu. Hodnota prací je vyčíslena na 5,5 milionu korun. Poté
budou následovat opravy dalších
dvou větví rozvodu. Provoz nemocnice tím nebude nijak omezen.  (rs)
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Zkušení lektoři a tematické činnosti pomáhají předcházet problémům nejen ve vyloučených lokalitách

Aktivity na podporu ohrožených rodin finišují

pro svou realizaci. Po ukončení aktivizačních kurzů, do kterých vstoupilo
asi 40 žen, využila většina úspěšných
absolventek možnost vyzkoušet si
práci u zaměstnavatelů formou neplacených stáží a navazujících tréninkových míst. Své uplatnění nalezlo zhruba 20 žen, 5 z nich po ukončení získalo
stabilní zaměstnání.
Aktuálně dobíhají poslední tréninková místa, a to ve spolupracující mateřské škole a městské nemocnici.
Ženy, které mají potřebu více probrat svou situaci, mohou průběžně využívat individuální konzultace
s psycholožkou, která jim pomůže zorientovat se na pracovním trhu a nalézt vhodné řešení.

podpora rodiny

Projekt Prevence ohrožení rodiny po
dvou letech realizace končí. V září
proběhnou poslední aktivity – schválení koncepce rodinné politiky, setkání pro zaměstnavatele s příklady dobré praxe, pobytová akce pro ohrožené
rodiny, ale také vzdělávací seminář či
právní a finanční poradenství.
„Projekt se blíží ke svému cíli, jeho
hlavním cílem bylo nastavení systému
podpory rodin, což se nám, myslím,
podařilo. Nyní nás čeká implementace poznatků do praxe,“ říká náměstek
primátora Michal Mariánek.

Koncepci čeká finále
Připravovaná Koncepce rodinné politiky města Ostravy míří do finále.
Strategický dokument prošel zhruba ročním procesem tvorby. Vznikl
pečlivým zkoumáním potřeb rodin
a hledáním příležitostí ke zlepšení. Na
jeho tvorbě se podíleli oborníci na rodinnou problematiku, zástupci města
i samotné rodiny. Opatření vycházejí
z důkladné analýzy stavu prorodinných aktivit na území města Ostravy
a budou realizována akčními plány.
Po schválení koncepce včetně akčního
plánu orgány města bude uvedena do
praxe napříč městskými obvody.

Pobytové a vzdělávací akce
Od konce března do června 2018 proběhlo v hotelu v Malenovicích celkem
6 socializačně vzdělávacích pobyto-

Ilustrační foto.

vých akcí pro ohrožené rodiny s dětmi, do kterých se zapojilo 8 městských
obvodů. Pobytů se zúčastnilo 56 rodin z cílové skupiny, což představuje
téměř 200 podpořených osob včetně
dětí. Mnohé rodiny zažily společný
pobyt mimo domov vůbec poprvé. Dětem se věnovali animátoři, rodiče se
mohli vzdělávat a nechat si odborně
poradit. Zájem byl i o společné aktivity rodič-dítě k posílení rodinných
vazeb. Poslední pobyt čeká v září
rodiny navázané na odbor sociálně
právní ochrany dětí z Moravské Ostravy a Přívozu a z Ostravy-Jihu. Cílem
aktivity je přispět k vyšší podpoře rodin sociálně vyloučených nebo tímto
vyloučením ohrožených a snížit míru
rizika ohrožení dětí v rodinách.

K akcím přispívajícím k posílení rodičovských kompetencí pro ohrožené
rodiny patřily i tematicky zaměřené
semináře. Lektoři seznámili účastníky
praktickou, interaktivní formou např.
s problematikou rizik v dětském věku,
výchovnými problémy, či otázkami
spolupráce se školou. Za dobu realizace této aktivity se tímto způsobem
proškolilo zhruba 55 zájemců.

Ženy na trhu práce
Tato klíčová aktivita pomohla řadě
žen obtížně uplatnitelných na trhu
práce nalézt potřebnou sebejistotu

Poradenství už jenom v září
Oblíbené právní či finanční poradenství, ale také rady odborníka v oblasti
výživy a zdraví využilo za dobu realizace projektu přes 70 klientů. Poslední
zájemci si mohou domluvit termín individuální schůzky na telefonním čísle
727 950 828 už jenom během září.
Všechny zmíněné aktivity jsou pro
účastníky nadále poskytovány zcela
zdarma – projekt Prevence ohrožení
rodiny ve městě Ostrava (CZ.03.2.60
/0.0/0.0/15_026/0003525) je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu. 
(r)

Odvaha ke změně – šance pro problémové děti
Organizace Bílý nosorožec, o. p. s.,
již několik let pořádá programy pro
děti a mladé lidi porušující společenské, právní a morální normy. Páchání
deliktů u věkové skupiny 10–18 let
mnohdy vyplývá z neefektivního trávení volného času. Dalšími důvody
jsou i absence pozitivního vzoru a vliv
vrstevníků. Mnozí z našich klientů
hovoří o tom, že postrádají blízkost
dospělého, prostor pro sdílení a vztah
založený na respektu, důvěře a partnerském přístupu.
V souvislosti s těmito fakty a prokazatelné potřebnosti systematické práce s dospívajícími s projevy rizikového chování vznikl projekt „Odvaha ke
změně“. Ten realizujeme již od března
loňského roku a jeho hlavními cíli jsou
eliminace projevů rizikového chování
a zvyšování kompetencí k uplatnění
se ve společnosti a na trhu práce. Realizační tým se snaží, prostřednictvím
pěti klíčových aktivit, reagovat na potřeby účastníků projektu a poskytnout
vše, díky čemuž by se dalo zabránit

páchání dalších deliktů. Od září začíná nový běh jedné z činností a to
Otevřené skupiny. Ta probíhá formou
skupinového setkávání vždy ve čtvrtek
od 15 do 18 hodin, každé setkání má
vymezené téma, které vychází z cílů
projektu, a zahrnuje řadu technik, aktivit a činností. Lektorská dvojice neposkytuje účastníkům pouze zábavu,
ale snaží se, aby se dozvěděli a naučili
něco nového. Velkým bonusem pro ty,
kteří chodí pravidelně, je odměna formou akce (teambuildingový zážitkový
program, atraktivní adrenalinové činnosti atd.).
„Projekt je úžasný, moc se mi líbí,
jakým způsobem pracují s námi, co
máme problémy. Hrajeme i hry a snaží se nám vysvětlit, jaké věci jsou
špatné a jak je dělat jinak a správně.
Jsou tam super lidi, co chápou, poradí
a vždy bez váhání pomůžou. Doporučila bych to každému, protože děláme
chyby a tímhle se dá fakt jednoduše
naučit, jak jich nedělat tolik a přemýšlet nad věcmi dříve, než je uděláme,“

říká klientka Lucka J. Pokud se někomu zalíbí docházení na pravidelná
setkání a úspěšně dokončí své tříměsíční působení v Otevřené skupině,
může využívat i další aktivity projektu, Uzavřenou skupinu a Individuální

konzultace. Pro větší komplexnost je
zákonným zástupcům našich klientů nabízena účast v Rodičovské skupině. Kontakt: Lukáš Grochal, tel.:
774 789 844, e-mail: sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz. 
(r)

Klienti se účastní pravidelných setkání ve skupinách.
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První hokejisté vyjeli na ledovou plochu poblíž ostravského krematoria

Devadesát let vítkovického hokeje
jubileum

Výroční oslavy si letos užijí také fanoušci ledního hokeje. V nové sezoně,
kterou hokejový klub HC Vítkovice
Ridera zahájí v neděli 16. září domácím utkáním s pražskou Spartou, si
totiž připomeneme 90 let organizovaného „kanadského“ hokeje v Ostravě.
Kanadského proto, že už před rokem
1928 se ve městě bruslilo s holemi, šlo
však o anglickou verzi hokeje, který se
hrál na větším kluzišti, s větším počtem hráčů a míčkem místo puku.
První plnohodnotný „kanadský“
hokejový tým, který si s největší pravděpodobností podal přihlášku do
tehdejšího Československého svazu
kanadského hokeje a začlenil se do
organizované mistrovské soutěže, byl
proto založen až v prosinci 1928 pod
hlavičkou Sportovního klubu Moravská Ostrava (SKMO).
O jeho vznik se zasloužili ostravští
hokejoví nadšenci, především ale počasí. Na rozdíl od předchozích let byla
zima 1928/29 mrazivá a hokeji, který se v té době dal hrát pouze venku,
přála. To je také důvod, proč ve stejné
sezoně vznikly další dva ostravské hokejové oddíly: SK Makabi a SK Slovan.
Vraťme se ale do SKMO. Zápal vedení klubu pro lední hokej zde příliš

ZÁŘÍ 2018

Oslavy sv. Václava
Pranýř s hříšníkem, tajemná alchymistická dílna či přehršel postav historického života – tak bude vypadat letošní Svatováclavský jarmark, konaný
28. září od 10 do 18 hodin na náměstí
Svatopluka Čecha. Návštěvníci budou
moci ochutnat dobové speciality, dětem udělá radost ruské kolo, poníci
a mnoho zábavných středověkých her
a soutěží. Atmosféru dokreslí folk-rocková kapela. V zábřežském zámečku
se budou ve dnech 27. a 28. září konat
Svatováclavské slavnosti piva s degustační přehlídkou minipivovarů a bohatým kulturním programem. 
(red)

Historie na fotech
Ostravští rivalové, hokejisté týmů SSK Vítkovice a KS Slovan, na společném
snímku z roku 1934. 
Foto: AMO

dlouho nevydržel. Jednak si hokej
nenašel v premiérové sezoně dostatek
platících diváků, aby se to klubu, pro
který byl hlavním sportem fotbal, vyplatilo, jednak ledová krusta na fotbalovém hřišti u tehdejšího krematoria
poškodila jeho povrch. Hokej přesto
nezanikl.
Samotným hráčům totiž učaroval
natolik, že pro příští sezonu přestoupili na základě meziklubové dohody
v kompletní sestavě do Sportovně

společenského klubu (SSK) ve Vítkovicích, který disponoval slušným kluzištěm a byl ochoten uvolnit ze svých
prostředků 7400 korun na pořízení
hokejové výstroje.
Tak se také stalo, že ačkoliv ke vzniku hokejového odboru SSK Vítkovice
došlo de facto k 1. prosinci 1929, je
kvůli identickému složení hokejových
týmů SKMO a SSK za oficiální rok založení vítkovického hokeje považován
rovněž letopočet 1928. 
(bk)

Uzávěrka projektu Století objektivem Ostravanů se blíží. Kdo má zajímavé snímky, které dokumentují
významné události, oslavy, svátky,
nebo běžný ruch v ostravských
ulicích, je může poskytnout k naskenování Archivu města Ostravy,
který připravuje výstavu a publikaci mapující život za posledních sto
let v Ostravě. Stačí přinést fotografie do 14. září do budovy archivu
v Přívoze a pracovníci je na počkání
oskenují a vrátí. V elektronické podobě lze snímky zaslat na adresu
fotoalbum@ostrava100.cz. Vítán
je krátký popis zachycené události
a alespoň přibližné datum. 
(r)

proměny ostravy na historických fotografiích a pohlednicích

Fotografie zachycuje místní občany, kteří 27. září 1923 položili základy evangelického Husova domu v Malých Kunčicích, současných Kunčičkách u Ostravy, které patří do obvodu Slezská Ostrava. Malé Kunčice poprvé zmiňované již
v roce 1380, byly zemědělskou a co do víry katolickou obcí. S rozvojem průmyslu
ve druhé polovině 19. století se pomalu začala měnit na obec s vysokým počtem
dělnických obyvatel. V obci začala působit Církev československá, do které společně s farářem a pozdějším biskupem Ferdinandem Stiborem přestoupilo hodně místních lidí. Obřady se od roku 1920 konaly v místní škole, proto se místní
evangelíci rozhodli postavit sborový Husův dům. Finančně na stavbu přispěli
místní věřící, část prostředků vzešla z divadelních představení a obec Kunčičky na stavbu věnovala 10 tisíc korun. První mši v novém svatostánku odsloužil
v roce 1924 právě Ferdinand Stibor. V letech 1984 až 1991 byl Husův dům přestavěn na sborový kostel.

Slezskoostravská radnice na pohlednici vydané v roce 1914. Vedení obce Polská
Ostrava se původně scházelo v přestavěné židovské modlitebně v Těšínské ulici. Jednopatrový dům, který měl ve dvoře několik vězeňských cel, však přestal
dostačovat. Proto bylo rozhodnuto v sousedství staré radnice postavit novou budovu. Plzeňský architekt Viktorin Šulc navrhl reprezentativní stavbu v novorenesančním stylu doplněnou secesními prvky, která byla postavena v letech 1911
až 1913. Po vstupu do radnice upoutá návštěvníky mohutné schodiště a sloupy.
V budově má hlavní sál krásnou štukovou výzdobu. Konají se v něm zasedání i koncerty. V roce 2014 budova postoupila v soutěži o nejkrásnější radnici
v konkurenci 73 staveb do desetičlenného finále. Stará radnice již neexistuje.
Po vzniku nové radnice v ní fungovaly lékařské ordinace a knihovna. Zchátralá
budova byla bohužel v 80. letech minulého století zbourána a dnes po ní zůstalo
prázdné místo.
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Na Den železnice
historickým vlakem
Oslava Dne železnic připadá letos
na sobotu 29. září. Na ostravském
hlavním nádraží si zájemci nejen
z řad milovníků historie mohou
prohlédnout kupříkladu řídící stavědlo, lokomotivní depo, prostory
ČD Cargo nebo expozici speciálních drážních vozidel.
Všechny věkové skupiny bezesporu potěší fakt, že nebudou chybět oblíbené vlakové vyjížďky. Historické parní vlaky absolvují tzv.
ostravské kolečko zdejšími nádražími (odjezd z hl. nádraží v 11.45
a 14.45 hod.), zvláštní vlaky projedou vlečky AWT a uskuteční se také
okružní jízdy mezi hlavním nádražím, stavědlem, ČD Cargo, depem
a elektro dispečinkem.
Tento den také pojedou historické tramvaje mezi hlavním nádražím a výstavištěm. 
(rs)

Plakáty připomněly okupaci

V noci z 20. na 21. srpna uplynulo
padesát let od chvíle, kdy na území
tehdejší Československé socialistické
republiky vstoupila vojska Varšavské
smlouvy. Tento milník v našich moderních dějinách si připomněla i Ostrava. Dvacítka dobrovolníků v noci
z pondělí na úterý nainstalovala na
sloupy veřejného osvětlení a fasády
budov na dvě stovky panelů s totožnými vzkazy, jaké psali a rozvěšovali českoslovenští občané před padesáti lety
v reakci na příchod okupačních vojsk.
Akce připomenula atmosféru, kterou prožívali Ostravané v roce 1968.
Při přípravě materiálů byly použity
dobové fotografie a materiály uložené
v Archivu města Ostravy. Vše umocnila sovětská vojenská technika a vojáci
na náměstí E. Beneše.
„Letos si připomínáme nejenom
100. výročí vyhlášení samostatnosti
československého státu, ale rovněž

různá kulatá výročí jiných, vesměs
tragických událostí našich moderních
dějin. Jedním z nich je bezesporu
okupace vojsky Varšavské smlouvy,
od níž uplynulo padesát let. Samotná

zkušenost a pocity, které lidé prožívali, nelze přenést. Chtěli jsme alespoň
částečně navodit atmosféru oněch nešťastných srpnových dnů,“ řekl k akci
primátor Tomáš Macura. 
(rs)

Plakáty proti okupantům zaplavily centrum města. Foto: René Stejskal

Novoveské rybníky opět ožijí Dny NATO slibují pestrý program
Kdysi zabahněná a poddolovaná trojice rybníků pod Bedřiškou v Nové Vsi
se v těchto dnech pomalu mění a stává
se z nich relaxační zóna. Jejich obnovu dokončuje státní podnik Diamo,
který se stará o zahlazování následků
hornické činnosti. Svůj projekt si také
nechal zpracovat městský obvod.
Vzniklo zde téměř kilometr dlouhé
odtokové potrubí, rybníky jsou odbahněny a zpevněny. Náklady na
projekt činí téměř 11 milionů korun.
Opravený je i povrch komunikace

a chodníku a vtokové a výpustní objekty. Součástí projektu je i dosadba
stromů a porostů a jejich následná
pětiletá údržba. Podnik v místě vysadí
30 listnatých stromů a 110 keřů.
Ve zkrášlování této části města pokračuje i samotný obvod Nová
ves. Ten si nechal zpracovat projekt
na zázemí rybníků, chtějí zde osadit lavičky, upravit rybářskou boudu
a zřídit posezení pro četné pořádané
akce, jako například pálení čarodějnic
či závody rybářů. 
(ph)

Poosmnácté se ve dnech 15. a 16.
září uskuteční Dny NATO v Ostravě,
největší bezpečnostní akce v Evropě
a slibuje nabitý program s připomínkou 100. výročí republiky. Zároveň
na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově
proběhne 9. ročník Dnů Vzdušných
sil AČR. Akci pořádá sdružení Jagello
2000, jedním z partnerů je město Ostrava.
Svou
účast
zatím
potvrdilo
sedmnáct zemí , samozřejmě nebudou
chybět stroje a piloti z Česka a Slo–

Hasiči mají nové zázemí i vozy
Mise téměř splněna. Dobrovolní hasiči z Koblova, Martinova, Muglinova
a Třebovic si 24. srpna převzali z rukou primátora Tomáše Macury nová
dopravní vozidla Mercedes Benz, pořízená z větší části z městského rozpočtu. Svůj vozový park tak již obnovilo 21 z 22 dobrovolnických sborů.
Na poslední vůz pro Proskovice má
město připravenu veřejnou zakázku.
Čtyři auta byla pořízena za 15,97 milionu korun, z toho uhradilo město Ostrava 13,27 milionu korun, zbývající
část tvoří dotace Ministerstva vnitra
a MS kraje.
Dobrovolní hasiči kromě vozového parku dostávají také nové zázemí.
V druhé polovině srpna začala výstavba nové hasičárny v Pustkovci.
„Novou zbrojnici jsme zařadili do
investičního plánu. Původně jsme
chtěli investovat do pěti budov hasičských sborů, nakonec stavíme nebo
rekonstruujeme celkem 13 budov
v Ostravě,“ uvedl primátor Tomáš

Macura. Náklady na novou zbrojnici
v Pustkovci činí 23,35 milionu korun.
Z toho hradí město 14,775 milionu korun, Generální ředitelství HZS 4,5 mi-

lionu, MS kraj 2,25 milionu a obvod
Pustkovec 1,825 milionu korun. Novou zbrojnici za 20 milionů Kč získají
také hasiči z Muglinova
(r)

venska. Speciálním partnerem bude
letos USA, které ukáže bojový tank M1
Abrams a bojové vozidlo pěchoty M2
Bradley, jež doplní dvojice bitevních
vrtulníků. Specialitou bude pre
zentace historické techniky, která
připomíná uplynulých 100 let. Velmi
originálně a důstojně připomene sté
výročí Československa
vystoupení
Janáčkovy
filharmonie
Ostrava
a Armády České republiky. Jejich
společná kompozice Smetanovy Vltavy bude jedinečným zážitkem. (hob)

pozvánky ois
Po schodech na Věž
Vystoupejte v neděli 23. září po 293
schodech na nejvyšší radniční věž
v Česku a poznejte historii Nové radnice. Schodiště v útrobách věže se
veřejnosti zpřístupňuje jen dvakrát
do roka. Věž bude přístupná od 9 do
17 hodin. Prohlídky probíhají každou
hodinu. Vstupné se hradí v hotovosti
nebo kartou na místě, dospělí zaplatí
60 Kč, děti, studenti a senioři 40 Kč.

Procházka Porubou

Mercedesy nahradily dobrovolným hasičům přesluhující Avie.  Foto: Petr Havránek

Objevte perlu architektury socia
listického realismu a vydejte se na
procházku Porubou. Od průvodce se
dozvíte o historii i současnosti obvodu. Začátek procházky je na Hlavní
třídě (středový pás zeleně) u stejnojmenné tramvajové zastávky 7. října
v 10 a 14 hodin. Vstupné se hradí na
místě, dospělí 80 Kč, děti, studenti a senioři 50 Kč. Nutná rezervace:
pruvodce@ostravainfo.cz nebo telefo
nicky na čísle 602 712 920. 
(hob)
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Pro děti:
14. 9. (17) Smejko a Tanculienka; 30. 9. (16) Michal Nesvadba – Michalovi mazlíčci; 6. 10. (15)
Štístko a Poupěnka – jedeme na výlet; 7. 10. (16)
Čert a Káča. Divadlo: 15. 9. (19) Moje hra; 18. 9.
(19) Můj báječný rozvod; 19. 9. (19) Vše o mužích;
24. 9. (19) Rybárik kráľovský; 25. 9. (19) Věra;
3. 10. (19) Carmen Y Carmen; 9. 10. (19) Líbánky
na Jadranu. Zábava: 26. 9. (19) Ekvádor – Andy,
Amazonie, Galapágy; 27. 9. (19) Vladimír Hron,
One man show. Metropolitní opera: 6. 10. (18.45)
G. Verdi: Aida.
DŮM KULTURY AKORD. 13. 9. (19) Gedeonův
uzel – SpoluHra; 16. 9. (18) Tančírna; 18. 9. (10)
Cvičení pro seniory; 20. 9. (15) Miss Babča; 21.
9. (19) René Matlášek,Vít Štaigl a Pavel Čadek;
26. 9. (19) Pětkrát do černého; 5. 10. (20) The
Roosters (mužská kabaretní show).
FIDUCIA. 13. 9. (18.30) Quo vadis, Ostravo!!?
– diskusní panel na téma plánování měst, moderování energií a poslání městského architekta
(místo konání Komorní scéna Aréna); 18. 9. (19)
Koncert TOC (FR) a Frisk; 20. 9. (18) Mnichovská dohoda – zrada nebo vítězství diplomacie;
22. 9. (10–21) Dotknout se haldy – choreografický workshop, terénní přednáška a křest bulletinu
Krásná Ostrava na Heřmanické haldě a taneční
performance na zahradě v galerii Plato; 25. 9.
(18) Setkání nad knihou Michela Fabera Kvítek
karmínový a bílý.
VÝSTAVY V CHAGALLU. Výtvarné centrum
Chagall představuje až do 2. října práce Jiřího
Trnky a českou ilustrační tvorbu. Ve čtvrtek 4. října začne v galerii výstava obrazů malíře Františka
Tichého, který je považován za jednu z největších
osobností české výtvarné avantgardy.
LIDSKÁ PRÁVA NA HRADĚ. Návštěvníci Slezskoostravského hradu mohou od 2. do 27. října
navštívit putovní výstavu Zhen Shan Ren (Pravdivost Soucit Snášenlivost), která od roku 2004
navštívila 200 měst ve 40 zemích celého světa.
Umělci jsou vyznavači hnutí Falun Gong a někteří za to byli pronásledování. Výstava tak upozorňuje na důležitost ochrany lidských práv.
ROK MUZEA. Muzeum Milana Dobeše oslavilo
v červenci rok své existence. V multifunkční aule
Gong v Dolní oblasti Vítkovice jsou vystaveny
práce Milana Dobeše – představitele konstruktivismu a autora výtvarných kinetických objektů.
Expozici doplňují díla dalších umělců podobného
zaměření, např. Victora Vasarelyho, Josefa Alberse, Aurelie Nemours, Rafaela Sota, Francoise
Moreletta, Zdeňka Sýkory nebo Jiřího Koláře.
Kromě toho návštěvníci si mohou až do konce října prohlédnout instalace Krištofa Kintery včetně
sedmimetrové pyramidy z 80 funkčních automatických praček.
ČERNÁ LOUKA. 9. 9. (8–12) Avízo Bazar; 21.
až 23. 9. (10–18, 23. 9. jen do 16 hod.) Život na
zahradě, Zdraví a duše, Bio Beauty; 6. 10. (9–14)
4. celostátní setkání celiaků.
VÍTKOVICKÁ MOZAIKA. Ve vítkovické pobočce Knihovny města Ostravy v ulici Kutuzovova se
uskuteční cestopisná přednáška novináře Tomáše Poláčka, který od roku 2008 cestuje po světě
autostopem. Poprvé cestoval do Pekingu, v roce
2015 přes Sibiř do Severní Ameriky a poslední
autostop podnikl v roce 2017, kdy vyrazil z Jižní
Afriky od Střelkového mysu domů na Střelecký
ostrov v Praze.

OSTRAVSKÁ RADNICE

ZÁŘÍ 2018

Na zářijovém zahajovacím koncertě zazní Janáček, Merta a Čajkovskij

Janáčkovci zahajují 65. sezonu

Janáčkova filharmonie Ostrava vstoupí 27. září zahajovacím koncertem do své 65. sezony. Na programu koncertu, který je součástí celoročního projektu
Janáček Ostrava 2018, zazní kromě duetu z jubilantovy opery Příhody lišky Bystroušky, ještě Moraviana Zdeňka Merty a Čajkovského Pátá symfonie, jež
byla soudobou kritikou označena za „nejvýznamnější hudební událost naší doby“. Koncert, který diriguje šéfdirigent JFO Heiko Mathias Förster, začíná
v 19 hodin.
Mezi účinkujícími vystoupí Patricie Janečková,
která v Ostravě studuje a žije, s Janáčkovou filharmonií poprvé zpívala v 10 letech, o dva roky svým
zpěvem okouzlila celé Česko v soutěži Talentmánia a v roce 2014 zvítězila v celosvětové soutěži
Concorso Internazionale Musica Sacra v Římě,
rodilý Ostravan Jan Martiník, který je už desátým
rokem předním basistou berlínských operních
scén a frenštátský rodák Martin Kasík, který prorazil náhle ve svých 22 letech jako laureát soutěže
Pražského jara (1998) a o rok později také prestižní
soutěže v New Yorku.
Vstupenky můžete zakoupit v prodejním místě
JFO tzv. Janáček pointu ve vstupním prostoru
Domu kultury města Ostravy nebo v pobočkách
Ostravského informačního servisu. Více nejen
o tomto koncertu se dočtete na www.jfo.cz.  (hob)

Patricie Janečková vystupuje s Janáčkovci již od 10
let. 
Foto: archiv JFO

Nenechte si ujít koncert v kostele
Letošní jubilejní 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu bude probíhat v sakrálních prostorách 23 měst a obcí
Moravskoslezského kraje
až do svátku sv. Václava.
Mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby
v Česku nabídne ve 39 koncertech to nejlepší z uplynulých ročníků i exkluzivní nové projekty.
Nabídku být součástí hvězdného týmu přijali
celosvětově uznávaní interpreti patřící mezi absolutní špičku svého oboru. Během festivalových
dnů se představí ukrajinský vokální oktet Orpheus

s atraktivním programem pravoslavné duchovní
hudby či španělský barokní orchestr Vespres d’Arnadí s mezzosopranistkou Martou Infante. Po třech
letech se také na festival vrací belgický soubor Flanders Recorder Quartet. Raritami festivalu se stane
vystoupení patnáctileté laureátky minulého ročníku
Pražského jara Hany Chang (housle), speciální program Kühnova dětského sboru s Kateřinou Englichovou vytvořený právě pro letošní ročník SHF, či
vystoupení členů Berlínské filharmonie. Závěrečný
koncert bude patřit Dvořákově Stabat Mater v Ka
tedrále Božského Spasitele. 
(hob)

Proměna prostoru PLATO postupuje
Od letošního dubna jsou návštěvníci městské galerie svědky experimentu. To, co do galerie 21. století patří, jako knihovna, bistro nebo prodejna, totiž

Umělec Wesley Meuris v PLATO. Foto: Zuzana Šrámková

vytvářejí v přímém přenosu umělci. Pokud do Plato zavítáte opakovaně, s velkou pravděpodobností
nepřijdete na stejné místo. Vstoupíte doprostřed
proměny, anebo narazíte na umělce, který za plného
provozu vytvářejí novou funkční zónu.
Od konce září přibudou další vrstvy. Dosud lze
využít služby netradiční kavárny, vybrat si knihu
ve zvláštní prodejně nebo v knihovně s netypickým
řazením publikací či sledovat bujení apokalyptické
zahrady. Nově si budete moci odložit věci v šatně
Kláry Hosnedlové, kterou umělkyně pojala jako butik či módní studio. Pro designově pojatou šatnu vyrostla zeď, která se stane galerií pro jedno dílo. Další
novinkou je prezentační místo Belgičana Wesleyho Meurise. V centru jeho instalace je osmistěnná
vodní nádrž o průměru 2,6 metru. Kolem napevno
umístěného „bazénku“ jsou umístěny objekty, na
nichž lze sedět a které bude možné přemísťovat podle aktivit chystaných do této zóny – od výstavy soch
přes přednášky až po cvičení jógy. V roli dekorativně-konceptuálního prvku se tentokrát ocitnou obrazy a textilie z majetku Ostravy. 
(r)
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Přijďte na Třebovický koláč
tip na víkend

V areálu parku v Ostravě-Třebovicích se třetí zářijový víkend uskuteční podzimní slavnost Třebovický
koláč. Letošní jubilejní 15. ročník konaný ve dnech
od 14. do 16. září přinese řadu hudebních žánrů od
folkloru, country, bluegrass až po duchovní hudbu.
Na hlavní scéně se během třídenního festivalu vystřídají známé kapely Michal Hrůza s kapelou, Pavel
Šporcl & Gipsy Way Ensemble, cimbálová muzika
Danaj, Šajtar a další.
Program obohatí svým vystoupením tradiční
dětské a dospělé folklorní soubory: Dětský soubor
Heleny Salichové, Hlubinka, Úsměv, Ondřejnica,
Hlubina, Břeclavan, Slezský soubor Heleny Salichové a další.
V areálu parku bude lidový jarmark s bohatým
občerstvením včetně koláčů. Pro děti je připravena
spousta zábavy – koutek s malováním, soutěžemi,
jízdou na ponících a kolech, ukázky šermířského
umění nebo pohádky v podání divadelních

Premiéra muzikálu Kočky
Národní divadlo moravskoslezské uvede 20. září
premiéru muzikálu Andrewa Lloyda Webbera
Kočky. V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů.
Jedná se o jeden z nejdéle uváděných muzikálů
v historii londýnského West Endu i newyorské
Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů
diváků. Ve svém domovském divadle New London Theatre byly Kočky uváděny celých 21 let.
V režii Gabriely Petrákové vystoupí Hana Fialová, Andrea Gabrišová, Veronika Prášil Gidová,
Kateřina Marie Fialová a další. 
(hob)

společností Jitřenka a Sluníčko z Ostravy a Berani
z Těškovic. K vidění bude i zvířecí farma a ukázka
sokolnictví. Pořadatelem slavnosti je Slezský soubor
Heleny Salichové. 
(hob)

Tanečníci na Třebovickém koláči. 

Foto: Archiv MMO

Grafiky Zbyňka Janáčka
Galerie ZaZa představí tvorbu ostravského výtvarníka Zbyňka Janáčka (1957) na výstavě nazvané Overprints. Vernisáž se koná 27. září v 17 hodin a výstava
potrvá do 9. listopadu. Návštěvníci uvidí velkoformátové grafiky, z nichž některé vznikly speciálně
pro tuto výstavu.
Zbyněk Janáček spoluzakládal Fakultu umění Ostravské univerzity, na níž působil do roku 2015 jako
děkan. V posledních letech se věnuje serigrafii, digitálnímu tisku a experimentální grafice. Svou tvorbu
přetváří i do prostorových instalací. V roce 2013 získal Cenu Vladimíra Boudníka udělovanou českým
grafikům za celoživotní přínos. 
(rs)

Festival vín na hradě Železniční výstava
Milovníky vína potěší Festival, výstava vín a popíjení
burčáku. Již 12. ročník akce se uskuteční na Slezskoostravském hradě o víkendu 5. až 7. října, přičemž
v pátek je festival otevřen od 14 do 21 hodin, v sobotu a neděli od 11 do 21 hodin. Návštěvníky čeká kulturní program, ochutnávky vín a odborné výklady.
O víkendu bude rovněž probíhat Hradní hodokvas
s lidovým jarmarkem zaměřený na prodej lidových
uměleckých výrobků a ukázky řemesel. 
(rs)

Příznivce železnice potěší výstava Z Vídně na sever – Dvě páteřní železniční tratě České republiky.
Prohlédnout si ji mohou až do 28. září ve výstavní
síni Národního památkového ústavu v ulici Odboje
1 (v sousedství Městské nemocnice Ostrava) a potrvá do 28. září. Pro veřejnost je otevřena od pondělí
do pátku od 9 do 17 hodin. Expozice je zaměřena
na první období výstavby a provozu Severní dráhy
císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy. 
(rs)

Černá země? Mýtus a realita

Galerie výtvarného umění zahájí 26. září výstavu s názvem Černá země? Mýtus a realita. Výstava
k oslavám stého výročí vzniku Československé republiky představí uměleckou scénu ostravského regionu, ve kterém žili Češi, Němci, Poláci i Židé mezi
léty 1918 až 1938.
Nebudou chybět malíři, sochaři, architekti i designéři první poloviny 20. století, kteří v tomto regionu
žili, dočasně tvořili nebo jim byl tento region inspirací.
K vidění budou díla Břetislava Bartoše, Jana Zrzavého, Heleny Salichové, Oskara Kokoschky, Valentina Držkovice, Ferdiše Duši, Antonína Procházky
a další. V rámci výstavy se uskuteční i komentované
prohlídky a odborná vědecká konference s názvem
Umění a architektura, která se bude konat 6. listopadu. Výstava potrvá do 6. ledna 2019. 
(hob)

Obraz Ferdiše Duši. 	

Foto: GVUO

co, kdy, kde ve městě
BESEDY V KNIHCENTRU. Tradiční besedy
s piloty, které jsou součástí doprovodného programu XVIII. ročníku Dnů NATO v Ostravě, se
uskuteční 14. září od 14 hodin. Zahradní architekt
Ferdinand Leffler poradí, jak Žít ve své zahradě.
Filozofovat o životě a jeho podstatě bude 26. září
od 16 hodin Michal Brozman. O zdravém stravování bude hovořit Antónie Mačingová. Do světa
adrenalinových zážitků se vydejte 3. října od 18
hodin s Jiřím Kráčalíkem a jeho hosty.
ŽIVOT NA ZAHRADĚ. Výstava Život na zahradě určená nejen zahrádkářům a včelařům se
uskuteční od 21. do 23. září na Výstavišti Černá
louka v Ostravě. Souběžně proběhne další ročník
výstavy Zdraví a duše, která každoročně přivítá
více než 100 vystavovatelů z oblasti zdravého
životního stylu, ekologie, alternativní medicíny a Feng-Shui. Nebude chybět ani veletrh Bio
Beauty, na kterém se představí prodejci bio kosmetiky, přírodních olejů a esencí, raw produktů,
doplňků zdravé výživy, farmářských produktů
a dalších novinek pro zdravý životní styl.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. (Výběr) Doma
i ve světě uznávaný kytarista Roman Pokorný
představí 12. září od 20 hodin své nové album
Duke. Energit obnovuje koncertní činnost a kapela vystoupí 13. září od 19 hodin s původním
i novým repertoárem. Robert Balzar Trio zahraje
14. září od 19 hodin a nabídne moderní jazz, kde
se stírají hranice mezi popem, jazzem a filmovou
hudbou. Úterý 18. září od 20 hodin bude plný
skvělého jazzu s Borisem Urbánkem a kapelou.
Hudba Justina Lavashe se ubírá napříč styly mezi
blues, folkem a jazzem. Vyhledávaný performer
vystoupí 25. září od 19 hodin. Excelentní basák
Steve Clarke předvede 2. října v 19 hodin pořádnou show. Obnovená kapela minus123minut vystoupí 4. října od 19 hodin.
KDE DOMOV MŮJ. Ve Slezskoostravské galerii je k vidění výstava malíře Zdeňka Lyčky s názvem Kde domov můj. Výstava potrvá do 29. září.
ŽENA ZA 1. REPUBLIKY. Vědecká knihovna zve ve středu 19. září od 16.30 na přednášku
zabývající se fenoménem ženy v období první
Československé republiky v letech 1918–1938.
Zmíněno bude postavení ženy ve společnosti,
její vzdělávání, rodinný a pracovní život, ale také
její záliby (móda, kosmetika, četba, vaření, ruční
práce apod.). K vidění budou dobové fotografie
nebo ukázky časopisů. Vstup je zdarma.
LVÍ SILOU, VZLETEM SOKOLÍM. Kronikář
Petr Přendík seznámí zájemce se založením Sokola, vzhledem a náležitostmi sokolského kroje, s významnými milníky sokolské organizace
a s historií sokolských jednot v Zábřehu, Hrabůvce a Výškovicích. Akce se uskuteční v Knihovně
města Ostravy v pobočce Závodní od 16 hodin
v rámci projektu Sto let spolu: 1918–2018, který
finančně podpořilo město Ostrava.
GALERIE MAGNA. Akademický malíř Petr Pastrňák patří k nejvýznamnějším malířům gene
race 90. let 20. století. V polovině devadesátých
let, kdy se v plné šíři rozvinula jeho malířská
tvorba, patřil ke klíčovým autorům tehdy aktuálního směru česká abstraHce. Pracuje na principu
řízené náhody a jejího doslova ekvilibristického
malířského usměrnění. Jeho obrazy se svobodně pohybují v různých dimenzích prostoru mezi
abstrakcí a fotorealismem. Výstava potrvá do
21. října. 
(r)

12

OSTRAVSKÁ RADNICE

ZÁŘÍ 2018

Hovoříme s novou ředitelkou Archivu města Ostravy Hanou Šústkovou

Práce archiváře je někdy až fascinující
o lidech s lidmi

Na základě výběrového řízení byla
k 1. 7. 2018 jmenována novou ředitelkou Archivu města Ostravy Hana
Šústková – historička, archivářka,
absolventka a externí pracovnice
Ostravské univerzity, členka Centra pro hospodářské a sociální dějiny,
spolupracovnice Masarykova ústavu
a Archivu Akademie věd ČR v Praze
a dlouholetá ředitelka firemního archivu společnosti Vítkovice, a. s.
 Co pro vás toto jmenování
znamená?
Mít možnost řídit Archiv města Ostravy je pro každého archiváře v rámci
našeho města absolutním vrcholem.
Je třeba si uvědomit, že v Ostravě
působí hned několik archivů. Z těch
firemních to jsou vedle toho vítkovického třeba Archiv OKD nebo archiv
společnosti ArcelorMittal, respektive
Nové huti. Archiv města Ostravy je
ale v rámci našeho oboru bezpochyby největší a nejprestižnější institucí,
kde se archiváři mohou více realizovat, než třeba právě v archivu firemním. Ten je totiž vždy poměrně úzce
zaměřen jen na otázky jednoho daného podniku.
 Jak jste se vůbec dostala
k archivařině a archivnictví?
Už v době svého studia na Ostravské
univerzitě jsem byla členkou skupiny tragicky zesnulé ředitelky Archivu
města Ostravy Blaženy Przybylové
a docházela jsem do městského archivu na praxi. Po ukončení studia
mi pak ředitelka Przybylová nabídla
místo uvolněné jednou z archivářek,
která odešla na mateřskou dovolenou.
Bylo to na dobu určitou, ale stačilo to,
abych si profesi archiváře nadobro zamilovala.
 Co je na ní tak atraktivního?
Pro mne představuje práce v archivu možnost setkávat se napřímo se
starými prameny, archiváliemi, které
pomohou člověku proniknout do minulosti, nasát ducha doby a přiblížit to
potom ve svých pracích svým současníkům. Když člověk proniká pomocí
těch pramenů padesát, sto, dvě stě, tři
sta let zpátky a představuje si, jak to
tenkrát v Ostravě či regionu vypada-

Mgr. Hana Šústková, Ph.D.
se narodila v Ostravě, v letech 1996 až 2001 absolvovala magisterské, v letech 2007 až 2010 doktorské studium na Katedře historie Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě. Od roku 2007 působí na Ostravské univerzitě
jako externista a členka a vědecká pracovnice Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Jako spolupracovník se podílí na grantu Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze, který mapuje v rámci Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR, vývoj moderní parlamentní kultury v českých
zemích a Československu. Je členkou České archivní společnosti.
V letech 2002–2007 byla Hana Šústková zaměstnána jako odborná archivářka v Archivu města Ostravy, od roku 2010 plnila funkci ředitelky Archivu Vítkovice a. s. Ke dni 1. 7. 2018 byla jmenována ředitelkou Archivu města Ostravy.

lo, je to nesmírně zajímavé. A úkolem
archivářů není jen poznávat minulost.
Jsme tady také od toho, abychom pomáhali občanům, kteří potřebují dohledat některé důležité doklady, třeba
ke státnímu občanství, v místních záležitostech, k majetkoprávním věcem.
To je taková téměř detektivní práce,
kdy je třeba ze střípků různých údajů
zrekonstruovat nějaký minulý děj. Někdy je to až fascinující.
 Pro výběrové řízení jste si
musela připravit koncepci rozvoje archivu na další léta. Jaký
vývoj tedy můžeme očekávat?
Těch věcí je přirozeně víc. Žijeme
například v době, kdy jsou na vzestupu digitální technologie, kdy se značná část spisové činnosti úřadů přenáší
do elektronické podoby a my jako ar-

chivnictví na to musíme reagovat. To
znamená, musíme vytvořit nějakou
základní databázi a možnost ukládat
elektronicky zapsaná data, aniž bychom je museli tisknout, a uchovávat
tato data i do budoucnosti.
Problémem je, že zatím nevíme, jakým směrem se bude tato oblast v následujících letech ubírat a jak zajistit,
abychom byli schopni dnes uložená
data schopni přečíst za 50 nebo sto let.
 S tímto problémem se loni
potýkalo i město, když připravovalo u příležitosti 750 let Ostravy
poselství pro budoucnost…
Ano. A je to do značné míry otázka
techniků. Na nás bude, až najdou řešení, abychom prosadili a dodržovali
nastavená pravidla. Protože masa dat,
která už nepřečteme, je nám k ničemu.

Archiv města Ostravy ke 100. výročí republiky
Digitální encyklopedie, putovní výstava a fotografická publikace ukazující, jak minulých sto let viděli
(a nafotili) Ostravané. Takový je budoucí příspěvek Archivu města Ostravy k připomínce 100. výročí vzniku
samostatného Československa.
Encyklopedie bude zprovozněna na

výroční den 28. října a nabídne symbolicky portréty 100 nejvýraznějších
osobností Ostravy za posledních 100
let.
Výroční výstavu připraví archiv ve
spolupráci s příslušnými institucemi
z partnerských měst Košice a Katovice a bude tak mít mezinárodní roz-

měr. Putovat bude nejen v Česku, ale
také na Slovensku a v Polsku.
Kniha fotografií bude sestavena
ze snímků, které poskytli Ostravané
v rámci výzvy Století očima Ostravanů, jež končí 14. září. Světlo světa by
měla spatřit do konce tohoto roku.

(bk)

 Vaše další úkoly?
Problematika digitalizace a elektronického ukládání dat představuje
odbornou stránku naší profese, o níž
se jedná na celostátní i mezinárodní
úrovni. Pak je tady stránka čistě provozní, která se týká kapacity archivní
budovy. Vzhledem k tomu, že stále
vzniká řada klasických „papírových“
materiálů určených k trvalému archivnímu uložení, totiž předpokládáme, že
do pěti let budeme za našimi ukládacími možnostmi. Hledáme tedy způsob,
kam je uložit, aby to bylo optimální
jak pro ty materiály, tak pro provoz
archivu. Z důvodu potřeby zabezpečení a ochrany archiválií dnes už není
možné prostě najít nějaké nepotřebné
prostory třeba na druhém konci města a tam je uložit. Nějaká řešení se rýsují, ale bude ještě třeba projednat je
s městem a prosadit.
 Mluvila jste o práci pro veřejnost. Jaké cíle si kladete v této
oblasti?
To je třetí, ale nikoliv poslední oblast
naší činnosti. Archiv je otevřená paměťová instituce, která slouží ať už odborné nebo široké veřejnosti. To znamená
historikům, sociologům, demografům,
ale také například lidem, kteří si sestavují svoji rodinnou historii nebo se
snaží zkoumat dějiny regionu a místa,
odkud pocházejí či kde žijí. Chceme pro
ně být otevření stejně jako v minulosti,
navíc bych k tomu chtěla přidat ještě
důraz na otázku archivní pedagogiky.
To znamená otevírat se už dětem ze základních škol tak, aby si mohly udělat
lepší představu o tom, co to je archiv
a co tady mohou najít. Pomocí tohoto
přístupu chceme budovat a posilovat
vztah dětí k místu, ve kterém žijí.
 Můžete to blíže vysvětlit?
Myslím si, že je to nesmírně důležité. Pokud máte vztah k místu, kde žijete, tak bez ohledu na to, jestli bydlíte
v domku nebo paneláku, chováte se
k němu jiným způsobem, než když je
to pro vás místo, kde jste se náhodou
ocitli a kde náhodou přespáváte. Toto
posilování kořenů je důležité pro rozvoj občanské společnosti – lidé se pak
lépe chovají k veřejnému prostoru,
a to už od takových věcí, jako je odhazování odpadků na zem, ničení laviček
či zastávek veřejné dopravy.
 Pokusme se to shrnout. Co
považujete ve své práci za nejdůležitější?
To hlavní je samozřejmě ochránit
naše archivní dědictví pro budoucnost. Zároveň to dědictví předkládat
veřejnosti tak, aby s ním mohla pracovat a ztotožnit se s ním. A to už od
svých nejmladších let.


Bohuslav Krzyžanek
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Hlavní chlapecká škola v Moravské Ostravě od roku 1868 poskytovala nejvyšší vzdělání v celém regionu

Velký mezník ve vývoji ostravského školství
z archivu města

Devatenácté století je dobou, kdy západní civilizace procházela procesem
modernizace, který zahrnoval veškeré
složky života společnosti. Jeden z nejdůležitějších aspektů představovala
otázka šíření vzdělanosti. První změny
v chápání důležitosti základního vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva
jsou v našich zemích spojeny s obdobím vlády tzv. osvícenských absolutistů – císařovny Marie Terezie a jejího
syna Josefa II. Tereziánský Všeobecný školní řád pro německé normální,
hlavní a triviální školy ve všech dědičných zemích ze 6. prosince 1774 zavedl
šestiletou povinnou školní docházku.
Další zásadní zákonná úprava školství
je spojena se jménem Leopolda Hasnera, rakouského ministra vyučování.
Připravil nový školský zákon, který
byl schválen 14. května 1869. Povinná
šestiletá školní docházka byla rozšířena na osm let a tzv. Hasnerovy zákony
také zrušily církevní dohled nad školami, který byl nyní svěřen státu a v přenesené působnosti obcím.

Rozvoj škol prioritou
Rozvoj sítě kvalitních obecných
a měšťanských škol se ve druhé polo-

Budova hlavní školy v Zámecké ulici v Moravské Ostravě postavená v letech 1868 – 1869 a přestavěná v 80. letech 19. století.

Foto: Archiv města Ostravy

a návycích i v jejich celkově nízké kultivovanosti.

Zřízení chlapecké školy
Významným mezníkem v šíření vzdělanosti se stal rok 1868, když Moravské místodržitelství v Brně povolilo
21. září zřízení hlavní chlapecké školy v Moravské Ostravě. Stalo se tak
přeměnou farní školy. Hlavní škola
byla vyšším typem základní školy než
škola triviální. Byla pouze chlapecká,
učilo se česky a německy. Poskytovala nejvyšší vzdělání v celém regionu (nejbližší gymnázia byla v Opavě
a v Místku). Kromě předmětů triviálních (náboženství, čtení, psaní, počty
a základy slohu) se zde učilo i německé
gramatice a základům latiny, případně
ještě stavitelství, rýsování, geometrii,
zeměpisu a vědám přírodním.

Jan Pobial ředitelem
Ředitelem školy se stala významná
osobnost české regionální pedagogiky Jan Pobial (1823–1892), uznávaný
pedagog, který věnoval vedení školy
velkou pozornost a jeho píle a výsled-

ky byly vysoce hodnoceny školními
inspektory i představiteli okresního
hejtmanství v Místku. V roce 1886
byl za zásluhy na poli pedagogiky vyznamenán císařem zlatým Záslužným
křížem. Mezi jeho zájmy patřila hudba
a historie. 
Antonín Barcuch

Nová budova se staví
Diplom Janu Pobialovi z roku 1891
k 50. výročí jeho učitelské činnosti.

vině 19. století stal též jednou z priorit
komunální politiky ostravského regionu. Školská otázka byla v programu
všech politických spolků a stran, českých, německých i polských. Potřeba
gramotných dělníků byla palčivě pociťována vedoucími manažery velkých
ostravských průmyslových podniků.
Početná skupina haličských migrantů
žijících v Ostravě a okolních obcích,
pracujících v dolech a hutích, vykazovala velmi vysokou negramotnost
a tato skutečnost se negativně odrážela v jejich pracovních schopnostech

Stavba nové školní budovy probíhala v letech 1868–1869, jednopatrová
škola v Zámecké ulici byla slavnostně
vysvěcena a otevřena 4. dubna 1869.
Stavební plány navrhl a stavbu provedl městský stavitel Franz Georg Böhm.
V roce 1870 ji navštěvovalo 753 žáků.
Od 80. let 19. století byla školní budova zvýšena o jedno patro a rozšířena
o přístavbu do dnešní Puchmajerovy
ulice. V roce 1932 byla původní střední
část budovy zbourána a plocha uvolněna pro výstavbu obchodního domu
Bachner. Dům byl za války poškozen
při spojeneckém náletu a v roce 1946
demolován.

Dopis žáků Jana Pobiala s gratulací k 50. výročí jeho učitelské praxe.
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Zpříjemnit život ve městě pomohou zelené plochy, vodní a stínící prvky

Ostrava má pitnou vodu jednu z nejkvalitnějších
životní prostředí

Náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová hovoří o tom, jaké
konkrétní kroky a opatření město
podniká a do budoucna plánuje, aby
zpříjemnilo život svým obyvatelům
v extrémním horku. Kvituje národní iniciativu zaměřující se na boj se
suchem a na opatření pro nakládání
s vodou. Zdůrazňuje také kvalitu pitné
vody v Ostravě a to, jak cenná místa
v podobě přírodních rezervací se na
území města nacházejí.
 V letošním roce jsme zažili
extrémně horké léto. Je město
připraveno na to, že se podobné
počasí může opakovat každým
rokem?
Zpracovali jsme adaptační strategii
města na dopady a rizika vyplývající
ze změny klimatu a nyní ladíme akční plán k této strategii, který obsahuje
projekty související s touto problematikou. Zaměřujeme se v nich na revitalizaci veřejné zeleně, vytváření dalších
nových parků, budování stínících prvků v hustší zástavbě, na to, aby nevznikaly jen holé zpevněné plochy, kde je
v létě opravdu nepříjemné trávit čas.
Ve městech se takovým místům říká
tepelné ostrovy. A my tomu chceme
předcházet.
Je prokázané, že v místech, kde je
zeleň, je i nižší teplota, mnohdy i o několik stupňů. Zelené pásy jsme vysadili kolem rušných komunikací, jako
je například Českobratrská ulice, snažili jsme se více kropit cesty. Podpořili
jsme vznik nové komunitní zahrady
v centru města, výsadbu izolační zeleně v Polance nad Odrou, revitalizaci
bývalého areálu koupaliště v Radvanicích apod. Nová vozidla městské
hromadné dopravy nakupujeme již
jen s klimatizací a do těch stávajících
ji zabudováváme. Alespoň takovými kroky se snažíme zpříjemnit život
obyvatelům v těch největších vedrech.
Už letos jsme v rozpočtu města vyčlenili finanční prostředky pro městské obvody, aby tzv. adaptační projekty mohly realizovat. Vzniknou nejen
hezká a příjemná revitalizovaná veřejná prostranství, ale i malé věci jako
například pítka nebo fontánky.
V září proběhne v Ostravě setkání
zástupců několika zahraničních měst,
kteří si s námi vymění své praktické
zkušenosti na téma adaptace na změnu klimatu. Věřím, že to bude velká
inspirace a podaří se nám takové příklady řešení aplikovat i u nás.
 Zmiňujete vodní prvky. Ty
samozřejmě také mohou parné
dny zpříjemnit.
Určitě, naprosto souhlasím. V několika projektech, které jsou momen-

Náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová v novém parku
Hrabovjanka v Ostravě-Hrabové. 
Foto: René Stejskal

tálně v různé fázi připravenosti, počítáme s vodou. Konkrétním příkladem
může být revitalizace tzv. mlýnského
náhonu v Proskovicích, dále Pustkoveckého údolí s potokem, který poteče
novým korytem, břehy pokryje zeleň
včetně mokřadních trvalek a údolí
obohatí vodní hřiště. Vodní problematiku řeší revitalizace lesoparku Benátky a nábřeží Ostravice v centru města.
Podpořili jsme vznik nového parku Hrabovjanka v Hrabové, kterým
protéká potok. Díky dvěma úžasným
aktivním dámám se nevzhledné, zarostlé a zanedbané místo proměnilo
v nádherné a příjemné prostředí k posezení a relaxaci, které využívají nejen
místní, ale i ti, co jen tak procházejí
a zastaví se i cyklisté. S vodními prvky
počítají také další proměny veřejných
prostranství napříč obvody. Pamatujeme také na neutěšená místa mezi
panelovými domy. Teď si vybavuji
například jedno takové místo v městském obvodě Ostrava-Jih, kde by velkou prázdnou plochu měly nahradit
stromy, keře, květiny, lavičky, altánky
a hlavně jezírko.
 V současné době se stále častěji objevují diskuze kolem extrémních teplot a s tím souvisejícím suchem.
Ano, je to tak. Sucho je letos extrémní, hladiny řek na nejnižších hodnotách. Velmi kvituji, že vznikají nové
aktivity na národní úrovni a hledají se
možnosti, jak může stát suchu co nejúčinněji a nejrychleji čelit. Zaměřují se
na oblasti nejen pro podporu vodních
prvků v krajině, nakládání s vodou ve
městech při výstavbě, ale také jak lépe
využívat vodu v průmyslu i v zemědělství. Tam vidím jako velmi důležité
chránit půdu proti erozi. Myslím ale,
že státu chybí koncepce péče o krajinu.
 Zmiňovala jste vodní plochy,
které by město rádo zrevitalizo-

valo nebo nově vytvořilo. A co
přírodní vodní plochy?
Ostravou protékají řeky Lučina,
Ostravice, Odra a Opava. Je příjemné
vidět, jak je využívají vodáci. Málokdo
ví, kolik je tady rybníků. Najdeme je
například v Heřmanicích, Koblově,
Nové Vsi, Polance nad Odrou, mezi
Zábřehem a Svinovem. Dokonce jednou ze čtyř přírodních rezervací, které se nacházejí na území města, je
martinovský rybník Štěpán. Jsou to
neskutečně romantická místa a všem
doporučuji vydat se po nich pátrat.
I v těch největších vedrech je v lužních
lesích, u rybníků, okolo starých ramen
řek a v jejich meandrech opravdu příjemně.
 Jak je na tom Ostrava s pitnou vodou?
Pitná voda v Ostravě se řadí mezi
nejkvalitnější nejen v Česku, ale dokonce ve světě. Nedávný nezávislý
test tzv. kohoutkové vody prokázal,
že voda z vodovodního řadu na Ostravsku splňuje jednoznačně všechny
zákonné limity a v případě dusičnanů
i dusitanů pak limity pro tzv. kojeneckou vodu. Abychom tento stav zacho-

vali, připravujeme celou řadu investic
do vodovodní sítě a velkým projektem
je rekonstrukce úpravny vody v Nové
Vsi, kdy v Ostravě vůbec poprvé využijeme filtraci přes granulované aktivní
uhlí a takto upravená voda bude mít
ještě lepší vlastnosti.
Dlouhodobě prosazujeme pití kohoutkové vody a také proto jsme letos
přišli s kampaní I na Tobě záleží. Vysvětlujeme lidem, že kohoutková voda
je čerstvá a chutná na rozdíl od balené vody, u které uplyne dlouhá doba
mezi stočením a spotřebou. Jedná se
o týdny a někdy až o měsíce. Navíc
při nevhodném skladování balené
vody se v ní množí bakterie. Dalším
problémem jsou plastové obaly, které
zatěžují životní prostředí a vynakládá
se spousta energie na jejich výrobu,
přepravu a likvidaci.
Navíc, čerstvá a chutná voda z kohoutku nás stojí v řádech méně než
kupovaná balená voda. Pokud denně
vypijeme 1,5 litru vody z kohoutku,
ročně za ni utratíme pouze 21 korun,
zatímco ročně za balenou vodu při
průměrné ceně sedm korun za balení utratíme 2555 Kč, to je přibližně
120krát více. Považuji balenou vodu
za nesmyslný a neekologický přepych.
 Byly součástí kampaně I na
Tobě záleží také další aktivity týkající se vody?
Ano, bylo toho více. Cílíme v nich
na nejmladší generaci. Ostrava je
partnerem soutěže Hledej pramen
vody, kterou pro žáky základních
škol pořádá společnost Ostravské vodovody a kanalizace. Děti po několik
týdnů plní postupně konkrétní úkoly
a zábavnou formou se tak seznamují s vodou a jejím využitím, učí se s ní
hospodařit a samozřejmě ji i pít. Letos se soutěž konala již po sedmnácté
a každého ročníku se účastní tisíc dětí.
Zjistila jsem, že děti uvažují často daleko více ekologicky než jejich rodiče,
a to mne opravdu těší, protože začít se
musí u nich. 
(rs)

Jedním z nejmalebnějším míst v Ostravě je Heřmanický rybník. Foto: Boris Renner
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Poprvé v historii si každý člen vítězného týmu odnese část vítězné trofeje

Sportovci získají křišťálovou památku
Trofej pro vítězný tým Kontinentálního poháru, který se koná v Ostravě
8. a 9. září, vytvořili vedoucí katedry
umění Ostravské univerzity Jaroslav

Koléšek a sklářský výtvarník. Zatímco
dosud trofej zůstala v držení vítězné
atletické federace, letos je tomu jinak.
Každý sportovec z vítězného kontinentálního týmu si odnese domů malou část trofeje.
Trofej tvoří 116 křišťálových štafetových kolíků a společně tvoří celek – jedinou trofej ve tvaru stadionu/atletického oválu o průměru 80 centimetrů.

Kolíky jsou zapuštěny do kovového
podstavce ve třech řadách. „Střed trofeje je tvořen kombinací menších prvků z mačkaného skla v barvách kontinentů Evropy, Ameriky, Asie-Oceánie
a Afriky, které symbolizují pospolitost
mezi národy,“ řekl sochař Jaroslav
Koléšek. Středová část s podstavcem
zůstane vítězné kontinentální federaci. Každý sportovec z vítězného týmu
dostane jeden z kolíků, které jsou
označovány jako štafetové a na trofeji
jich je celkem 116.
„Každá ze 116 křišťálových tyčí byla
vytvarována na sklářské píšťale a je
originálem. Český křišťál na vítězné
trofeji symbolizuje čistotu, křehkost
a výjimečnost,“ vysvětlil Jaroslav Koléšek. „Středovou plochu dále tvoří
kovová platforma s vygravírovaným

Trofej


pro

vítězný
kontinent.
Foto: Český atletický svaz

nápisem. Kovový podstavec je z nerez
oceli. Tato volba vychází z prostředí
typického pro ostravský region a jeho
historii. Oválným a technicistním tvarem může připomínat arénu,“ dodal
Jaroslav Koléšek. 
(rs)

Vše o sportování ve městě zjistíte na jednom místě
Projekt Sportuj v Ostravě má za sebou tři čtvrtě roku svého fungování.
„Webový portál www.SportujvOstrave.cz a stejnojmenná mobilní aplikace
pro chytré telefony jsou určeny pro
všechny, kteří mají zájem o sportovní akce na území Ostravy, ať už chtějí sami aktivně sportovat či jít fandit,
hledají sportovní aktivity pro své děti
nebo chtějí být pouze informováni
o sportovním dění. Zároveň jsou představovány jednotlivé sportovní kluby
a skupiny široké veřejnosti a také jejich akce,“ uvedl náměstek primátora
Vladimír Cigánek.

Sportuj v Ostravě také reaguje na
problémy menších klubů a skupin,
které pořádají zajímavé sportovní
akce, ale nemají dostatek finančních
prostředků na jejich propagaci. Právě
jim by měl projekt Sportuj v Ostravě
pomoci přilákat nové členy i fanoušky.
Projekt podporuje také fanoušky
jednotlivých klubů a skupin, kteří mohou dostávat informace o novinkách
z první ruky. K tomu slouží notifikace
v mobilní aplikaci, která je dostupná
pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS. Uživateli tak přicházejí notifikace ze zvolených klubů

nebo skupina také z událostí, kterých
se účastní. Díky tomu má neustálý
přehled o novinkách, plánovaných akcích nebo změnách.
Od spuštění projektu v září 2017 se
do něj zapojilo více než 400 ostravských sportovních klubů a skupin.
Vzniklo 4500 sportovních událostí,
jako jsou závody, zápasy, tréninky
a nábory. Web také nabízí klubům
možnost komunikace s fanoušky, evidenci docházky na tréninky nebo informovanost rodičů malých sportovců.
Další využívanou funkcí je organizování turnajů s online výsledky. 
(r)

Mladí krasobruslaři
přijedou do Ostravy
Ostravar aréna se od 26. do 29. září
stane již podvanácté místem konání prestižního závodu světové krasobruslařské série juniorů Junior
Grand Prix. Ostrava si tak drží světový primát – nikde jinde se juniorská Grand Prix nekonala častěji.
Publiku se představí nejlepší krasobruslaři světa ve věku od 13 do 19
let, pouze dívky v tancích a sportovních dvojicích mohou startovat
až do 21 let. V minulosti na Junior
Grand Prix startovali budoucí olympijští vítězové, mistři světa a Evropy
včetně Tomáše Vernera. 
(rs)

Výročí slaví regatou
Přívozský veslařský klub Perun oslaví
125 let od svého založení regatou O Perunův pohár. Koná se 15. a 16. září v loděnicích v Přívoze v ulici Na Náhonu.
Zájemci o účast od žáků po dospělé najdou přihlášku na www.veslo.cz.  (r)

Získala tři zlata
Tři zlaté medaile přivezla z mistrovství světa ve sportovním koloběhu,
které se konalo v červenci v nizozemském Losseru, ostravská zdravotní sestřička Šárka Waldhauserová. Spoluzakladatelka Bokolobka týmu Ostrava
zvítězila v kategorii Master ve sprintu,
v kritériu a maratonu.
Medailovou žeň doplnil další ostravský závodník Přemysl Švajda, který
přidal bronz ve sprintu. 
(rs)

Boxerská dvojčata obhajují tituly mistrů republiky
V řadách nejúspěšnějšího českého
boxerského klubu Boxing Ostrava bojuje sourozenecká dvojice – dvojčata
Nela a Daniel Freiherrovi. Na loňském
mistrovství České republiky v Ostravě
oba získali mistrovské tituly. V historii
českého boxu se stalo vůbec poprvé, že
se dvojčata stala v kategorii dospělých
mistry republiky. Na podzim je čeká
obhajoba.
„K boxu jsem se dostala přes bratra,
který s ním začal dříve než já. Hecoval
mě, že bych nezvládla trénink, takže
jsem se do toho před šesti roky pustila. Avšak už od dětského věku jsme se
oba věnovali bojovým sportům. Dělali
jsme karate a jiu-jitsu, já pak závodila v klasickém aerobiku a vidíte, díky
hecu jsem skončila u boxu,“ zasmála
se pětadvacetiletá Nela Freiherrová.
„Box mě baví, je to komplexní sport,
který udržuje člověka v disciplíně, trénuji fyzickou kondici a je v něm hodně adrenalinu,“ dodala Nela, která se
dokázala prosadit i na mezinárodní
scéně. Loni na silně obsazeném turnaji v polských Gliwicích skončila třetí

a medaile získala i na dalších turnajích. Účastnila se mistrovství Evropy
a v listopadu odcestuje na mistrovství
světa do indického Dillí. Volný čas dělí
mezi tréninky, soutěžní utkání a studium. Letos v lednu se stala inženýrkou
na stavební fakultě Vysoké školy báň-

Nela a Daniel Freiherrovi. 

ské – Technické univerzity Ostrava
a pokračuje v doktorandském studiu.
„Na boxu mě baví, že se nejedná o týmový sport, je to boj jeden na jednoho,
vše závisí jen na vás,“ vysvětlil Daniel
Freiherr. Po zisku titulu mistra ČR dal
přednost práci, avšak od léta trénuje

Foto: René Stejskal

naplno. „Tím, že jsem si dal kvůli práci
pauzu, nedostal jsem se do reprezentace, ale titul chci obhájit,“ věří si.
„Za posledních sedm let jsme získali
21 titulů mistrů republiky a tím jsme
se stali nejúspěšnějším boxerským
týmem v republice. Miroslav Gorol je
dokonce vicemistrem Evropy kadetů a bronzovým z mistrovství Evropy
juniorů, což považuji za historický
úspěch pro Ostravu,“ zmínil šéftrenér
klubu Dalibor Fröhlich. Erich Suchý
skončil v kadetech pátý na mistrovství
Evropy. A klub se může pochlubit dalšími úspěšnými dvojčaty, tentokráte
v juniorské kategorii – sedmnáctileté Natálie a Klára Poledníkovy jsou
českými juniorskými šampionkami
a Natálie skončila na mistrovství Evropy pátá. V klubu trénuje kolem sta
boxerů, třicet z nich boxuje v lize nebo
na turnajích. Členy Centra individuálních sportů Ostrava jsou čtyři boxeři.
Boxing Ostrava otevřel loni v září jako
první a jediný v ČR sportovní třídu Boxerské akademie specializovanou na
olympijský box při ZŠ Nádražní.  (rs)
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Ostravští strážníci slavili jezdecký triumf
Mezinárodní setkání jízdních policií
se uskutečnilo v sobotu 1. září již po
jednadvacáté. Diváci viděli soutěže
v parkurovém skákání a také ukázku
čtyřspřeží starokladrubských koní
nebo výcvik služebních psů. V Komen-

ského sadech startovaly ekipy městských policií z Ostravy a Prahy, Policie ČR z Brna, Zlína, hosté z Polska,
Slovenska a Maďarska. Domácí získali
první cenu pro přeborníka městských
policií a Pohár primátora.
(hob)

Jednou z disciplín byla také střelba.

Přeborníkem městských policií se stal ostravský Miroslav Holý.

Kůň zdolává překážku.

Primátor Tomáš Macura předal pohár domácímu Danielu Orsagovi. Foto: L. Kaboň

Tanečníci rozdávali radost v ostravských ulicích
Festival Folklor bez hranic se konal ve
dnech 13. až 17. srpna v ostravských
ulicích již po jednadvacáté. Dvanáct
souborů z České republiky a také z Indie, Itálie a Srbska předvedlo své umě-

ní v ostravských ulicích, na náměstích
a také v domovech pro seniory a v domově Čtyřlístek. Festival vyvrcholil
závěrečnou přehlídkou na Slezskoostravském hradě. 
(r)

Srbští tanečníci na Jiráskově náměstí.

Ostravský soubor Krasničanek sklidil během svého vystoupení v Porubě velký
úspěch. 
Fota: J. Zerzoň a R. Stejskal

Exotiku přivezli Indové.

Náměstek primátora Zbyněk Pražák a primátor Tomáš Macura přijali na Nové
radnici zástupce souborů.

