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Ostrava slaví 30 let od sametu
Výročí sametové revoluce si Ostravané
připomenou na desítkách akcí. Město
Ostrava připravilo ve spolupráci s dalšími 30 organizacemi na Masarykově
náměstí ve dnech 15. až 18. listopadu
čtyřdenní program. Na náměstí bude
postaven prostorný stan, v němž se
uskuteční besedy, koncerty, veřejná
čtení, divadelní přenosy, filmové projekce a workshopy. Součástí bude také
happening a lidský řetěz, který bude
vzpomínkou na lidský řetěz z listopadu 1989.
Čtyřdenní akcí na náměstí vy
vrcholí oslavy sametové revoluce.
Výročí listopadu připomínají i dal
ší organizace a spolky. Jejich při

pravované akce většinou získaly
dotace od města Ostravy v rámci
projektu SametOVA!!! „Finančně
jsme
podpořili
čtyři
projekty
městských příspěvkových organizací
a 14 projektů dalších organizací na
území Ostravy. Další tři desítky organizací se zapojily do vyvrcholení

oslav na Masarykově náměstí pestrým
a rozmanitým programem. Znovu se
ukazuje, jak se Ostravané dokáží spojit a táhnout za jeden provaz,“ byl potěšen primátor Tomáš Macura.  (rs)
Přehled akcí k oslavám 30. výročí
sametové revoluce naleznete na stra
nách 8 a 9.

Město postaví moderní parkovací dům
Další, v pořadí již osmá architektonická soutěž, kterou v posledních třech letech vyhlásilo město Ostrava, má svého vítěze. Nový parkovací dům s 679
místy poblíž Domu kultury Ostrava
město postaví podle návrhu Projekt-

studia EUCZ. „Nový parkovací dům je
zajímavou reakcí na návrh koncertní
haly. Do struktury města přinese nový
prvek, kterým ho obohatí. Ukázalo se,
že vypsání soutěže bylo přínosem. Budova pomůže vyřešit potřebu parko-

vání v této atraktivní lokalitě, přičemž
nabídne až desetkrát více parkovacích
míst než současné parkoviště, na kterém se bude stavět. Poslouží nejen návštěvníkům institucí v okolí, ale také
rezidentům,“ uvedl primátor Tomáš
Macura, který byl také členem poroty.
Do soutěže přišlo 42 podle porotců
kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Na vítězném návrhu se shodla
většina poroty, což následně potvrdili
i radní města.
Porota posuzovala nejen architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných
prostranství, ale také zapojení parteru
k ulici 28. října, provozní, dopravní
a technické řešení parkovacího domu,
hospodárnost a finanční přiměřenost
zvoleného řešení.
„Porota o jednotlivých návrzích
dlouho diskutovala, u toho vítězného
ocenila, že nový objekt vynikne vedle
sousedících, poněkud komisně vyhlížejících budov, a přitom je do lokality
zasazen s citem a respektem k okolí.
To je důvod, proč se vyplatilo i na parkovací objekt vypsat architektonickou
soutěž,“ doplnila další členka poroty,
investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová s tím, že parkovací
dům zaplní volné místo ve frekventované ulici. Bude mít jedno podzemní
a šest nadzemních pater s tím, že ve
spodní části bude průchozí. 
(ph)

Máme nejvyšší
možný rating
Mezinárodní ratingová agentura
Moody´s čtyři roky po sobě zvyšovala ratingovou známku pro
Ostravu. Aktuálně ji posunula na
historicky nejvyšší stupeň Aa3/
stabilní. Ostrava má znovu nejvyšší
možné hodnocení, které je shodné
s ratingem České republiky. Žádné
město nemůže mít vyšší ratingovou
známku než stát, do něhož náleží.
Ratingovou známku město získalo
na základě podrobného prověření
jeho hospodaření za uplynulý rok,
jeho stávající finanční situace a finančního výhledu.
„V souvislosti se zlepšením kreditního hodnocení České republiky
zvýšila mezinárodní agentura Moody’s rating města, a to ze stupně
A1/pozitivní na historicky nejlepší
hodnotu Aa3/stabilní. Je to odraz
stabilního prostředí i odpovědné
a prozíravé správy městských financí. Do budoucna nám umožní
vyjednat si lepší podmínky s bankami,“ připomenul ostravský primátor Tomáš Macura. 
(rs)

Ostravané uctili
výročí republiky
Založení samostatného státu si 28. října připomenuli představitelé města,
obvodů, politických stran, organizací
a také veřejnost u památníku v Husově sadu. Primátor Tomáš Macura se
v krátkém projevu zamyslel nad stavem společnosti a odsoudil poničení
památníku v Komenského sadech.
Magistrát uspořádal den otevřených
dveří včetně prohlídek s netradičním
programem. Akce se zúčastnilo přes
1600 návštěvníků. 
(rs)

Návštěvníci dne otevřených dveří za
žili vtipnou retro módní přehlídku.

Foto: Jiří Zerzoň
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Reklama ve městě má být vkusná
Ostrava se aktivně zabývá veřejným
prostorem a připojila se k řadě měst
nejen v České republice, která se pustila do řešení problematiky reklamního
smogu. Chce tak chránit urbanistický
a architektonický charakter veřejného
prostoru, jeho jedinečnost a „genius
loci“ před nevkusnou reklamou. Město

objekty a prostředí. Uvádí také právní
předpisy a radí, jak má žadatel postupovat v procesu o povolení reklamy,
zmiňuje postup stavebního úřadu
i stanoviska památkové péče. Cílem je
kultivace veřejného prostoru a zamezení šíření nevkusné a často také ilegální reklamy v Ostravě.

Vizualizace z Manuálu pro umísťování reklamy.

připravilo komunikační kampaň s názvem OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů.
A pro lepší orientaci v problematice reklamního smogu vydalo Manuál
umísťování reklamy města Ostravy.
Ten přináší návod, jak rozeznávat
vhodná a vkusná řešení, názorně prezentuje reklamy nevhodné, které svým
provedením a umístěním degradují

„Pro to, aby Ostrava vypadala jako
moderní město budované s citem
a vkusem, děláme v posledních letech maximum. Na zásadní stavby
vyhlašujeme architektonické soutěže
a opravujeme lokality, které to potřebují. Jedním z klíčových témat, které
zapadá do diskuzí o kvalitě veřejného
prostoru, je právě venkovní reklama.
A kvalitní veřejný prostor je jednou

z priorit našeho strategického plánu
fajnOVA,“ zdůraznil primátor Tomáš
Macura.
Manuál umísťování reklamy doplňuje Nařízení o regulaci reklamního
smogu, které rada města schválila
v říjnu. Začne platit od ledna příštího
roku. Záměrem není reklamu zakázat,
ale zlepšit stav venkovní reklamy a tím
i kultivovat veřejný prostor. Zásady vyplývající z nařízení jsou určeny pro majitele provozoven a podnikatele, kteří
označují své provozovny nebo umísťují
na budovy, do výloh či na venkovní
prostranství reklamy, ale platí také pro
kulturní instituce a jednotlivé městské obvody. „Chceme, aby reklama ve
městě byla čitelná, přehledná, vkusná a tím pádem také efektivní. Naším
cílem není omezovat živnostníky, ale
estetizovat veřejný prostor,“ doplnila
náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, která má ve svém resortu Útvar
hlavního architekta a stavebního řádu.
Manuál umísťování reklamy i nařízení pro regulaci reklamního smogu jsou
ke stažení na webu ostrava360.cz. (md)
Bližší informace:
Magistrát města Ostravy, Prokešovo
náměstí, kancelář 426 (St: 13–15 hod.)
e-mail: reklama@ostrava.cz
telefon: +420 599 443 182

Město hledá provozovatele bikesharingu pro příští sezonu
Ostrava hledá na příští rok provozovatele služby veřejného sdílení jízdních
kol. Letos bikesharing v Ostravě provozuje společnost Nextbike, v centru
města navíc zůstala i společnost Rekola se svými růžovými koly. Za dva
roky si Ostravané i návštěvníci města
službu oblíbili a počty zapůjčených kol
stoupají. Zatímco v prvním roce ujelo
zhruba 16 tisíc uživatelů za necelých
sedm měsíců provozu přes 130 tisíc
km, letos má 33 361 uživatelů na kontě
od dubna do září 405 180 km.
„Rozhodli jsme se, že ještě i příští
rok budeme tuto službu podporovat
formou finančního příspěvku na kaž-

dou výpůjčku. O bikesharing je velký
zájem, Ostravané jej považují za jednoduchý, rychlý a levný prostředek
pro přepravu po městě. Pro mě je navíc
vítaným doplňkem k městské hromadné dopravě,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina
Šebestová.
Koncesi na provozování sdílených
kol v Ostravě získá provozovatel s výhodnější nabídkou. V roce 2020 bude
k dispozici na 250 městských stojanů
rozmístěných v obvodech Moravská
Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Petřkovice, Vítkovice, Mariánské Hory
a Hulváky, Jih, Poruba, Hošťálkovice

a nově v obvodech Nová Ves, Martinov, Plesná a Hrabová.
„Pilotní projekt veřejného půjčování kol jsme odstartovali v květnu
roku 2018. Zpočátku bylo ve městě 39
stanic se 180 koly společnosti Rekola.
Jejich počet postupně narostl na 240
a 58 výpůjčních míst. Nejvyužívanějšími stanicemi byly Nová Karolina
a Masarykovo náměstí. Od dubna jsme
zavedli službu bikesharingu se společností Nextbike i v dalších městských
obvodech a stojanů už bylo přes dvě
stovky a kol 600. Na příští rok jich plánuje kolem devíti set,“ dodala náměstkyně Šebestová. 
(av)

ze zasedání zastupitelstva města Ostravy
Zastupitelé města Ostravy se sešli 16.
října ke svému 9. zasedání v tomto volebním období.
V úvodu debatovali o stavu fasády
domu, do něhož se stěhuje městský
ateliér MAPPA. Dům je v soukromých
rukou a majitel plánuje opravu fasády.
Zastupitelé se také zajímali o budoucí
využití Grossmannovy vily, která bude
sloužit jako reprezentační prostory
města a zároveň se do ní budou moci
podívat i turisté. Dozvěděli se také
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o postupu sanačních prací na ostravských lagunách.
Poskytli dotaci společnosti Černá louka na úpravu okolí pavilonu A,
přestěhování areálu Miniuni ke Slezskoostravskému hradu, rekonstrukci
IT sítí a na pořízení elektromobilu.
Zřídili právo stavby pro projekt Městečko bezpečí. Dotací podpořili konání
mistrovství republiky a Český pohár
v boulderingu a konání Mistrovství
Evropy ve volejbalu mužů v Ostravě

v roce 2021. Zastupitelé také schválili
mimořádnou dotaci Nadačnímu fondu
Regionální fotbalové akademie na rok
2020 a dotaci Centru individuálních
sportů Ostrava, které vytváří podmínky pro trénink a regenaraci úspěšným
sportovcům. Odhlasovali také dotace
v oblasti kultury na letošní rok a podporu nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory
osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality. 
(rs)
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Připomenou výročí
listopadových dnů
U příležitosti Dne boje za svobodu
a demokracii se ve foyer ostravské
radnice u pamětní desky obětem
zla uskuteční slavnostní setkání
v pondělí 18. listopadu v 15.30 hodin. Akci, která se koná pod záštitou města Ostravy v rámci oslav
30. výročí listopadových událostí
v roce 1989, připravili Gymnázium
Olgy Havlové, Okrašlovací spolek
za krásnou Ostravu, Antikvariát
a galerie Fiducia a političtí vězni
České republiky. V programu vystoupí ostravský sbor Chorus.  (rs)

Vánoční strom
rozsvítí andělé
Blížící se advent, čas klidu, pohody
a lásky zpestří v sobotu 30. listopadu
rozsvícení sváteční výzdoby a vánočního stromu u Nové radnice. Bohatý
doprovodný program na Prokešově
náměstí začne v 16 hodin. Na děti čeká
stánek Ježíškova pošta, kde mohou
odevzdat dopis pro Ježíška a obdrží
sladkou čokoládovou odměnu, dále
pak tvoření ve stáncích se Středisky
volného času.
Největším lákadlem bude dechberoucí andělská provazochodecká show
nad hlavami návštěvníků ve výšce 30
metrů. Celou atmosféru dokreslí zpěv
vánočních koled, šestimetrová loutka anděla a andělé na chůdách, kteří
budou od dětí vybírat vánoční přáníčka, která předají do správných rukou
nebo vánoční pohádka.
Návštěvníci dostanou zvonky a zacinkáním společně s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou rozsvítí
vánoční strom a sváteční výzdobu na
náměstí. Celým odpolednem bude
provázet moderátor a budou znít vánoční koledy. Zahřát se budete moci
výborným svařeným vínem. Najdete
zde stánky s vánočními dárky.  (hob)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke
svému 10. jednání ve volebním období 2018–2022 sejde 13. listopadu od
9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva
v Nové radnici je veřejné a občané ho
mohou sledovat z galerie. Z jednání
je pořizován přímý přenos, zájemci
jej zhlédnou na webových stránkách
magistrátu. Dokumenty k zasedání lze
najít na webu www.ostrava.cz v sekci
Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města, kde je také odkaz na
přímý přenos. 
(red)
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Nové zbrojnice již slouží hasičům

obměnu vozového parku a na nákup
technického vybavení 4,7 milionu,“
dodal primátor Macura.

V Pustkovci a Muglinově získali
dobrovolní hasiči moderní zbrojnice
s potřebným zázemím, které jim ve
starých zbrojnicích chybělo. Muglinovská zbrojnice je navíc umístěna
u křižovatky Bohumínské a Hladnovské ulice, což umožní rychlejší výjezd
k zásahům. Původní zbrojnice totiž
stála ve vzdálenější Švédské ulici.
Ve stejný den přijali dobrovolní hasiči z Proskovic z rukou ostravského
primátora klíče od nového dopravního automobilu Mercedes Benz DA15,
který nahradil vůz Avia. Mercedes je
určen k přepravě devíti hasičů k zásahům a je vybaven technikou, jako
je vysokotlaké hasicí zařízení, přenosná stříkačka, kalové čerpadlo, pákové
nůžky, kalové čerpadlo, dýchací přístroje a další. 
(rs)

Primátor Tomáš Macura předal pros
kovickým hasičům vůz.

Nově postavená hasičská zbrojnice
v Muglinově.

Hasiči z Pustkovce se svou technikou u nové zbrojnice. 

Dobrovolní hasiči z Pustkovce a Muglinova 5. října slavnostně převzali
zbrusu nové hasičské zbrojnice.
„Původní hasičská zbrojnice v Pustkovci měla 140 let, zbrojnice v Muglinově byla o něco mladší, byla postavena před 126 lety. Obě nevyhovovaly
současným požadavkům,“ řekl primátor Tomáš Macura s tím, že do výstavby a modernizace hasičských zbrojnic
na území Ostravy město investovalo
v posledních pěti letech 65,5 milionu
korun. „Dalších 16,6 milionu korun
z rozpočtu města jsme poskytli na

Foto: René Stejskal

Jak propojit centrum
s Dolními Vítkovicemi?
Stezkou pro cyklisty a pěší by se
v budoucnu měla propojit rekreační
zóna podél řeky Ostravice s národní
kulturní památkou Dolní oblast Vítkovice (DOV). Studii, která napojí
jedinečné vzdělávací, společenské
a kulturní centrum v industriální
oblasti na síť cyklostezek vedoucích
kolem břehu řeky, připravuje architekt Josef Pleskot.
„Propojením centra s Dolní oblastí Vítkovice a napojením tohoto
unikátního areálu na cyklostezky
kolem řeky se zabýváme dlouhodobě. Byly navrženy různé varianty, jak umožnit cyklistům snadný
a -+bezpečný příjezd. První myšlenka přemostění právě v místě
popílkovodu vznikla na jaře 2016
a nyní se vize konečně naplňuje,“
uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Považuje toto
propojení za velmi důležitý přínos
pro další rozvoj města
Studie bude hotová na přelomu
ledna a února příštího roku. Na ni
by měla navázat příprava projektové dokumentace. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2021.  (hob)

V Cooltouru se diskutovalo o komunitních projektech Koncerty pomohou
Účastníci konference Procesy pokroku se sešli 14. října v Kulturním centru Cooltour. Jednalo se o zástupce
iniciátorů komunitních projektů a zástupce úřadů, které s projekty dále
pracují. Podíleli se na vytvoření Manuálu pro komunitní aktivity ve veřejném
prostoru. Probírali postup při realizaci projektů a problémy, se kterými se
iniciátoři setkávají. Zdůraznili přínosy

těchto projektů – občané se setkávají,
pracují na projektu, dbají na to, aby
projekt nebyl poškozován. Příkladem
mohou být lavičky, které si lidé umístí
v prostoru, který chtějí užívat a dohlížejí na to, aby je neničili vandalové.
„Někdy i drobný projekt nastartuje
místo, které je desítky let zablokované,
na takový projekt se začnou nabalovat
další a další,“ připomenul architekt

Marek Sivák. „Od počátku říkáme, že
Ostrava je dobrý příklad toho, že zde
tyto projekty částečně umíme dělat.
Projekty jsou o lidech a věřím, že na
našem setkání každý z nás pomůže
metodiku posunout o kousek dál. Pobavíme se i o příkladech dobré práce,
která se nám v Ostravě podařila,“ řekla
náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová. 
(rs)

Benefiční koncerty Děti k dětem se konají v pěti městech našeho kraje včetně Ostravy. V evangelickém kostele na
Husově náměstí vystoupí 3. prosince
Vašo Patejdl a Markéta Konvičková.
Vstupné stojí 640 Kč. V katolickém
kostele v Radvanicích se koná 17. prosince koncert s Petrou Janů. Vstupné
činí 350 Kč. Výtěžek bude věnován
dětským domovům.
(rs)

Děti si ve Fajnem školním bistru pochutnaly na čtyřchodovém menu, které bylo v ceně běžného oběda

Ostravským školákům vařil šéfkuchař David Valíček
Ostravský magistrát chce zlepšit stravovací návyky žáků projektem Fajne
školní bistro. Žáci ze Základní školy
I. Sekaniny v Porubě ochutnali čtyřchodové menu, které jim se školními
kuchařkami připravil šéfkuchař David
Valíček z Food Atelieru z Dolní oblasti Vítkovice. Porce byly samozřejmě
menší. Děti si pochutnaly na trhaném
masu s restovaným zelím a pečeným
bramborem s pažitkovým smetanovým krémem, domácím cheeseburgru
s hranolky, bermudském rybím karbanátku a luštěninovém salátu s kukuřicí. Pokrmy pak hodnotily známkami.
„Viděla jsem hodně jedniček.
S dnešním Fajnovym školním bistrem jsem spokojena. Kuchařky byly
při výdeji jídla nadšené. Celý den
skvěle zvládly. Dnes, protože vařily
čtyři jídla, jim kromě Davida Valíčka

Děti si díky Fajnemu školnímu bistru pochutnaly na čtyřchodovém menu.

Foto: Jiří Zerzoň

pomáhali i studenti středních gastronomických škol,“ řekla náměstkyně
primátora pro školství a sport Andrea
Hoffmannová.
„Dnešní akce je pilotní projekt, jedná se ale o systematickou práci. Chceme pozitivně motivovat kuchařky, aby
si vyzkoušely, že náš projekt není neuskutečnitelný a aby postupně měnily
složení pokrmů tak, aby byly zdravé
i chutné,“ dodala náměstkyně Hoffmannová.
Projekt je inspirován populárním
televizním pořadem o vaření. Šéfkuchař David Valíček navštíví vybrané
školní jídelny a kuchařkám a personálu v kuchyni pomůže s organizací,
přípravovou pokrmů a jejich servírováním. Cenově se musí vejít do tabulek. Projekt je hrazen z rozpočtu města
Ostravy. 
(red)
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Okruh v Porubském lese nese jméno po svérázném havíři Františku Oherovi

Speciální běžecký okruh byl otevřen
Pro všechny běžecké nadšence byla
v Porubském lese za planetáriem dokončena nová tréninková trasa se
speciálním povrchem. Na projektové
přípravě běžeckého okruhu se podíleli také členové Ligy stovkařů, kteří
ho společně otestovali symbolickým
závodem 17. října u příležitosti jeho
slavnostního otevření.
„Oslovili jsme zkušené běžce, aby
nám pomohli s návrhem, jak by měl
takový tréninkový okruh vypadat.
Běhat se dá samozřejmě kdekoliv, ale
okruh, který jsme v porubském lese
vybudovali, je výjimečný v tom, že je
tvořen ze směsi pilin a jemného písku.
Takový povrch je pro běhání ideální,
protože z něj nebolí klouby. Navíc má
speciální podklad pro odvodnění, takže se na něm za deště netvoří kaluže,“
řekla náměstkyně primátora Kateřina
Šebestová.
Obruby okruhu jsou tvořeny z modřínového dřeva. Stejný druh dřeva byl
použit také na cvičební prvky a mobiliář. V okolí trasy jsou rozmístěny
hrazdy, ručkovadlo, fitness lavice, překážky a patníky s vyznačením počtu
uběhnutých metrů. Na rovném úseku
je také trasa pro takzvaný člunkový
běh. Běžci tak mohou testovat explo-

Michálkovice mají
Komunitní centrum

Okruh otestovali krátkým závodem členové Ligy stovkařů. 

zivní běžeckou rychlost a svou hbitost.
Nechybí panely, na kterých jsou informace, jak jednotlivé prvky pro protažení a cvičení používat. Celý okruh
je navržen tak, aby se s maximální
ohleduplností vyhýbal vzrostlým dřevinám. Přístup citlivý k přírodě byl
jedním z hlavních kritérií projektu.
Zásadní bylo nekácet vzrostlé stromy,
proto je okruh nepravidelného tvaru
a ani nemá přesně 900 metrů, abychom se stromům vyhnuli. Nová vý-

Foto: Jiří Zerzoň

sadba okolí běžecké trasy esteticky doplní a obohatí druhovou biodiverzitu.
Vybrali jsme druhy, které jsou v české
krajině původní. Bude to kombinace
trvalek, travin a kapradin,“ doplnila
náměstkyně Šebestová.
Nový běžecký okruh dostal název
podle svérázného vysloužilého havíře
Františka Ohery, který se po vyřazení
z šachty dal se zaprášenými plícemi
na běhání a své trasy pečlivě udržoval
i pro další zájemce o běhání. 
(av)

Pomáhají lidem se zdravotním omezením
Všem, kteří mají zdravotní omezení
a nedaří se jim najít vhodnou práci,
dostali se do dluhové pasti anebo mají
problémy s bydlením, je určen Den
otevřených dveří ve službách Target –
podporované zaměstnávání a Poradna
sv. Alexandra, které provozuje Charita
sv. Alexandra. Akce se koná 20.

listopadu od 9 do 16 hodin v ulici
Františka Formana 13 na sídlišti
Dubina. Příchozí dostanou zajímavé
tipy, nabídku sociálně-právního a kariérového poradenství, možnost prohlédnout si prostory organizace a koupit si také výrobek z charitní chráněné
dílny. 
(rs)
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Děti vyrazí na hory
Do hor za čistším vzduchem se opět vydají ostravské děti. Jejich pobyty pokryje městský fond zřízený pro tyto účely
v roce 2010. Město přispívalo do fondu
pěti miliony korun ročně, od roku 2016
navýšilo příspěvek na 15 a od roku 2018
na 22 milionů. Za devět let vynaložilo
na pobyty přes 111 milionů korun. Dary
od soukromých subjektů činily za celou
existenci fondu 15,5 milionu korun. Za
čistším vzduchem vyjelo více než 25 600
dětí z mateřských a základních škol.
„Umožníme tak dětem vyjet ven
z města do přírody v topné sezoně.
Z fondu hradíme 14denní pobyt, pomůžeme tak rodinám vyslat děti na školu
v přírodě buď úplně bez finančního příspěvku rodičů, nebo s výrazně nižším
doplatkem, než by stál běžný pobyt.
Uvědomujeme si, že pro některé rodiny
to je jediná možnost během roku, kdy
se jejich děti dostanou ven z městského prostředí. Na ozdravný pobyt vyrazí
od listopadu do dubna, přes čtyři tisíce
dětí,“ řekla náměstkyně primátora pro
životní prostředí Kateřina Šebestová.
Z prostředků lze hradit ubytování,
stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru, pojištění
a poplatky. Příspěvek je šest tisíc korun
na žáka. Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské
hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.
„Znovu jsem obeslala průmyslové
podniky, aby i ony darovaly peníze na
ozdravné pobyty pro děti. Stále platí, že
nejvyšší částku do fondu věnoval ArcelorMittal, nově Liberty Ostrava. Všem
soukromým dárcům samozřejmě děkuji, ale myslím, že výrazní znečišťovatelé
ovzduší nebo obecně životního prostředí v Ostravě by měli projevit svou společenskou odpovědnost ještě výrazněji,“
(ph)
dodala Kateřina Šebestová. 

jak to vidí zastupitelé

Zrekonstruované Komunitní cen
trum v Radvanické ulici.

Foto: R. Stejskal

Po více než roce stavebních prací
bylo na konci října otevřeno Komunitní centrum v Michálkovicích,
které budou využívat děti, senioři
a místní turisté. Projekt zahrnoval
nejen kompletní rekonstrukci nemovitosti z roku 1912, ale také pořízení nového interiérového a technického vybavení. Celkové náklady
projektu dosáhly 8,79 mil. Kč. Na
financování se podílely městský
obvod Michálkovice, evropské fondy a město Ostrava. V prostorách
centra je provozován klub pro děti
a mládež, v němž jsou organizovány aktivity pro děti a mládež do 15
let. Malí návštěvníci se zde mohou
věnovat např. výtvarným aktivitám, sportovním aktivitám, zahrát
si deskové hry apod. 
(hob)

Dvojjediná role města v podpoře sportu
Každý týden
má možnost
a příležitost
tisíce našich
spoluobčanů
města
i nejbližšího
okolí navštěvovat sportovní
klání
ostravských
klubů fotbalu, hokeje, basketbalu,
volejbalu, florbalu, atletiky a dalších
sportů s jejich soupeři ve vrcholových
soutěžích daného sportu. A ve většině
případů to není možné bez finanční,
materiální či organizační podpory
a pomoci samosprávných orgánů města a městských obvodů.
Soutěž o tuto podporu není jednoduchá! Desítky milionů korun podpory směřují i do oblasti kultury, sociál-

ních věcí, výuky i podpory masového
sportu. Město je však majitelem řady
sportovišť, a to prostřednictvím zejména obchodních společností Sareza
a Vítkovice Aréna. Tyto obchodní společnosti ve svých halách a na hřištích
poskytují prostory pro využití volného času našich spoluobčanů a jsou
domovskými stánky pro řadu vrcholových klubů a oddílů. Jako řada obchodních společností jsou vedeny ke
zvyšování svých výkonů a tržeb, které
však ve značné míře pocházejí právě
od našich klubů a oddílů, které dostávají dotace a neinvestiční příspěvky
z rozpočtu statutárního města Ostravy
a jeho obvodů.
A to je začarovaný kruh. Zvyšování
nájemného za pronajatý majetek města vede k vytváření tlaku na zvyšování
požadavků klubů na poskytnuté dotace a příspěvky. Nemyslím si, že tento

způsob řešení je správný, vždyť jde
vždy o veřejné prostředky, které se jenom „přetočí“ a v řadě případů nevedou k větší podpoře města sportovním
aktivitám a v neposlední řadě k reprezentaci města, jako města sportu.
Jsem dalek tomu, abych si myslel,
že tuto situaci vyřeší všemocná ruka
trhu, jsem dalek tomu, že situaci vyřeší sponzoring průmyslových či jiných
podniků, které v rámci společenské
odpovědnosti k městu řadu sportů
a aktivit včetně mezinárodních podporují. Naopak si myslím, že vyvážená
role města jako vlastníka a pronajímatele sportovišť a společenského donátora sportu může napomoci k zajištění
nejen využití volného času dětí a mládeže, ale i zajištění činnosti vrcholového sportu a tím i reprezentaci města
Ostravy.
Josef Babka

předseda klubu KSČM v Z SMO
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Nové domovy pro klienty Čtyřlístku

Lidé se zdravotním postižením, o které se stará příspěvková organizace
města Ostravy Čtyřlístek, se v těchto
dnech stěhují do nových domovů.
„Ze tří stávajících budov se 159 klientů postupně přestěhuje do 13 domků.
Ústavní péči tak nahradí téměř rodinné prostředí. Umožníme těmto lidem,
kteří měli v životě smůlu, žít v běžných
podmínkách. V nových domcích mají
své pokoje a společnou kuchyňku,
prostory jsou bezbariérové,“ popsal
náměstek primátora pro zdravotnictví
a sociální péči Zbyněk Pražák.
První nově postavený domek pro
Čtyřlístek byl slavnostně otevřen
v Proskovické ulici ve Výškovicích.
Klienti se přestěhovali do dalších čtyř
podobných domků v Hrušově u ulicích Na Liščině a Kanczuckého, v Petřkovicích a v Nové Bělé. Budovy rodinného typu jsou řešeny jako propojený
dvojdomek, přičemž v každé ze dvou
samostatných domácností žije šest
lidí se zdravotním postižením, o něž
24 hodin denně pečuje kvalifikovaný
personál.
V druhé etapě transformace Čtyř-

Modernější a přehlednější webové
stránky má Městská nemocnice Ostrava na stávající adrese www.mnof.cz.
Návštěvníky stránek čekají výrazné odkazy, přesnější vyhledávač a novinkou
je sekce Kariéra a vzdělávání s nově
doplněnými interaktivními formuláři.
Stránky se také přizpůsobí každému
displeji. Nový web má na 600 stránek.
Posílena byla také bezpečnost a ochrana soukromí návštěvníků stránek. Veškerá data, která si mezi sebou vyměňují
počítač uživatele a webová prezentace,
jsou šifrovaná a nemůže tak dojít k jejich případnému zneužití. 
(av)

Náměstek primátora Zbyněk Pražák (vlevo) hovoří s ředitelem Čtyřlístku Svato
plukem Aniolem u nového domku ve Výškovicích. 
Foto: René Stejskal

lístku bude postaveno v Ostravě dalších osm rodinných domků. „Ostrava
je v rámci celé České republiky výjimečná tím, jak se jí daří transformace lidí se zdravotním postižením,“
připomenul Zbyněk Pražák. Výstavba

nových domovů pro klienty Čtyřlístku
vyjde na téměř 300 milionů korun,
přičemž dotace z evropských fondů
činí necelých 90 procent této částky.
Zbývajících 40 milionů pokryly dotace
státu a města Ostravy. 
(rs)

Následné a dlouhodobě intenzivní péči poslouží 39 lůžek
Nově otevřené nestátní zdravotnické zařízení Chronicare Nord, které
sídlí v Pavlovově ulici 33 v Zábřehu,
přináší do Ostravy 22 lůžek následné
intenzivní péče a 17 lůžek dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské péče. Lůžka
slouží pacientům, kteří jsou po překonání akutní fáze závažného onemocnění ve stabilizovaném stavu, ale
přesto potřebují podporu základních

Městská nemocnice
spustila nový web

životních funkcí, nejčastěji dýchání.
Péče na tomto typu lůžek je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
„Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým se k nám pacienti dostávají,
je široké – od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji
jde o pacienty po závažných úrazech
hlavy nebo vícečetných poraněních
vnitřních orgánů, pacienty po úrazech

páteře a míchy, po závažných cévních
mozkových příhodách, rozsáhlých
operacích a také o pacienty s chronickým onemocněním plic,“ přiblížila primářka nového zařízení MUDr.
Hana Csibrei.
Na péči se kromě lékařů podílí přes
40 zdravotních sester, fyzioterapeutů
a stejný počet sanitářů a ošetřovatelek. 
(rs)

Potravinová sbírka
byla letos úspěšná

Magistrát města Ostravy pořádal
v říjnu již osmý ročník sbírky potravinové pomoci. Do sbírky se letos zapojil rekordní počet úřadů městských
obvodů: Hošťálkovice, Hrabová, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá,
Ostrava-Jih, Petřkovice, Polanka nad
Odrou, Poruba, Proskovice, Radvanice a Bartovice, Stará Bělá, Svinov, Vítkovice a také příspěvkové organizace
Domov pro seniory Kamenec, Domov
Korýtko, Domov Čujkovova, Domov
Sluníčko, Domov Slunovrat, Čtyřlístek
a Městská nemocnice Ostrava. Vybralo se celkem 1888 kg potravin. Výtěžek
sbírky byl předán Potravinové bance
v Ostravě, která průběžně zajišťuje
přerozdělování potravin neziskovým
organizacím tak, aby se dostaly k lidem v tíživé životní situaci. 
(sr)

Ostrava nabídne peníze pro posílení funkce rodiny
fajna rodina
Ostrava chce i v příštím roce podpořit aktivity, které posílí funkci rodiny.
Na akce pro rodiny, semináře vedoucí
k rozvoji rodinných kompetencí, setkání komunitního charakteru, podporu dobrovolnictví uvolní 1 milion korun. Zájemci o dotaci mohou podávat
své žádosti od 21. října do 1. listopadu.
„Dotačním titulem, který vyhlašujeme už čtvrtým rokem, podporujeme
činnosti, které pomáhají rodinám při
zajišťování jejich přirozených funkcí,
posilují mezigenerační komunikaci
a vytvářejí podmínky pro zdravý vývoj
ostravských rodin,“ uvedl náměstek
primátora pro sociální oblast Zbyněk
Pražák.
Žadateli mohou být různé spolky
a obecně prospěšné společnosti, komunitní centra a organizace zaměřené na společné aktivity rodin s mezigeneračním přesahem. Každoročně
tak město podpoří deset až patnáct
projektů. Jedná se především o syste-

matické celoroční činnosti subjektů,
které se věnují vytváření vhodných
podmínek pro fungování rodin, usilují
o odstranění překážek, jimž jsou rodiny vystaveny a všestranně je podporují, a také o jednorázové akce. Speciální

Ilustrační foto. 

kategorií je podpora mezigeneračního
soužití.
„Rozhodnutí systematicky podporovat rodiny město deklarovalo i schválením koncepce rodinné politiky, která se aktivně naplňuje od letošního

Foto: archiv MMO

ledna. Ostrava vnímá, jak důležitou
roli rodiny pro společnost mají. Snaží se proto napomoci vytvoření pro ně
příznivých podmínek a prostředí, ve
kterém mohou naplňovat své potřeby
a přirozené poslání, rozvíjet se a prosperovat,“ doplnil náměstek Pražák.
Rodinná politika Ostravy reaguje na
nepříznivý demografický vývoj, ať už
jde o stárnutí populace nebo o stěhování mladých, ekonomicky aktivních
lidí za atraktivnějšími podmínkami.
Snaží se vytvořit podmínky, které budou zejména pro mladé rodiny signálem, že město o ně stojí a uvědomuje
si jejich nenahraditelnou roli. Cílí na
běžné rodiny, které zdánlivě nic nepotřebují. Právě ty stavějí společnost,
formují novou generaci, tvoří zázemí
a zaslouží si pozornost, podporu, respekt a ocenění.
Velmi důležité je také mezigenerační rodinné soužití. Akce, na kterých
se setkávají děti a senioři, pořádá například Komunitní centrum Makovice
z Poruby. 
(av)
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Asistenti prevence kriminality i multidisciplinární týmy se při práci osvědčili

Oba týmy pokračují ve své práci
Multidisciplinární týmy
v rizikových lokalitách

Město Ostrava dokončilo realizaci
tříletého projektu „Posílení prevence
kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality
a multidisciplinárního přístupu“, reg.
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002
789. Projekt byl realizován v období
od 1. října 2016 do 30. září 2019.

Asistenti prevence kriminality
Díky projektovým aktivitám se podařilo vyškolit a zapojit do činnosti městské policie 6 asistentů. Jejich příprava
a další profesní rozvoj byly zajišťovány
zkušeným mentorem i pravidelným
odborným vzděláváním.
Asistenti působili po celé Ostravě. Významně se podíleli na prevenci
kriminality v sociálně vyloučených
a rizikových částech města. Každodenně dohlíželi na veřejný pořádek
a přispívali k ochraně bezpečnosti osob i majetku. Upozorňovali na
protiprávní jednání, kterého si lidé
často ani nejsou vědomi. Za tři roky
svého působení tak odhalili bezmála
1500 přestupků a několik trestných
činů. Zaměřovali se na dodržování
zákazu kouření a pití alkoholu, volné
pobíhání psů, znečišťování ulic a další nešvary. Podíleli se i na preventivních akcích městské policie, například
v obchodních centrech. K ochraně
veřejného zdraví přispěli nálezem téměř 500 kusů odhozených injekčních
stříkaček.
Spolupracovali se strážníky, pomáhali zvyšovat důvěru v působení
městské policie, komunikovali s lidmi i odborníky v lokalitách, působili
v multidisciplinárních týmech.
Důležitou roli sehráli asistenti
v ochraně dětí a mládeže – jako nový

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 platí novela veterinárního zákona. Ta v Česku
ukládá povinnost označovat všechny psy mikročipem. Musí ho mít
nejpozději do konce roku 2019. Výjimku mají jen ti, kteří mají jasně
čitelné tetování, provedené před
3. červencem 2011. Štěňata musí
být čipována nejpozději v době jejich prvního očkování proti vzteklině (tj. nejpozději do 6. měsíce života). V případě, že pes nebude včas
označen, hrozí pokuta až do výše
20 tisíc korun a bude na něj pohlíženo, jako by neměl platné povinné
očkování proti vzteklině.  (mpo)

Asistenti prevence kriminality.

Foto: Archiv MMO.

nástroj v boji proti záškoláctví a dalším sociálně nežádoucím jevům pomáhali vytvořit a realizovat program
prevence pro děti. Angažovali se na
akcích Středy se strážníky, Dětský den
s MPO, příměstských táborech, besedách ve školách, zajišťovali provoz dopravních hřišť, dohlíželi na bezpečnost
v blízkosti základních škol. Při svých
pochůzkách řešili bezmála 300 podezření na záškoláctví. Pomáhali proti
agresi u dětí a někteří se práci s dětmi
věnovali i ve svém volném čase.
Asistenti byli lidmi v sociálně vyloučených lokalitách respektováni a byli
jim pozitivními vzory, o čemž svědčí
i nárůst zájmu o tuto pracovní pozici.
I po skončení projektu zůstává v řadách městské policie 6 asistentů prevence kriminality.

Město projektem podpořilo i činnost
skupin odborníků v šesti městských
obvodech. Jedná se o unikátní koncept pravidelného setkávání sociálních pracovníků, strážníků, policistů,
pedagogických pracovníků, vedení
městských obvodů a dalších odborníků nad aktuální situací lokality.
Do své činnosti týmy zapojovaly
i místní obyvatele. Po zahájení projektu se počet týmů zvýšil z pěti na sedm.
Proběhlo téměř 200 setkání v Moravské Ostravě a Přívoze, Mariánských
Horách a Hulvákách, Porubě, Vítkovicích, Slezské Ostravě, Kunčičkách
a Ostravě-Jihu, kde se tým zaměřil na
situaci kolem velkých ubytoven.
Na činnosti týmů se podílelo bezmála 50 různých organizací a institucí, podařilo se zapojit devět místních
spolků aktivních obyvatel.
Významná byla i spolupráce s pronajímateli bydlení. Členové týmů se
nejčastěji zabývali kriminalitou a narušováním veřejného pořádku, dopady výroby a užívání drog, sociálními
problémy, předávali si informace
o aktuálním dění a domlouvali společné postupy řešení. Identifikovali jevy
napříč městem a předávali podněty
příslušným institucím. Také v týmech
bylo často řešeno záškoláctví.
V projektu byla ověřována pravidla fungování týmů a postupy práce.
Vznikla tak metodika pro zájemce
z dalších obcí. Více než 100 obyvatel vyloučených lokalit a ubytoven se
zúčastnilo 12 vzdělávacích seminářů
nebo zapojilo přímo do činnosti jednotlivých týmů.
I multidisciplinární týmy po skončení projektu pokračují ve své činnosti
a jsou nadále organizovány ostravským magistrátem.
(r)
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Důležitá čísla
150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie České republiky
156 Městská policie Ostrava
112 Jednotné číslo tísňového volání
Linka důvěry:

596 618 908, 737 267 939
Lékařská pohotovost:
596 193 475 dospělí
596 193 473 zubní
596 192 608 dětská

Bezpečné nákupy
i parkování
Jako již každoročně budou v rámci projektu Bezpečnější Ostrava
v předvánočním období v listopadu
a prosinci probíhat akce Bezpečnější nakupování i parkování.
Jedná se o informační akce v obchodních centrech, kde budou policisté a strážníci seznamovat zákazníky se zásadami bezpečného
chování v prodejnách i na parkoviš
tích.
Na akcích spolupracují strážníci
Městské policie Ostrava, Policie ČR
Ostrava, obchodní centra, Magistrát města Ostravy a Dopravní podnik města Ostravy.

Listopadové termíny
středa 27. 11. Avion Shopping park
14.00-17.00 hod.
sobota 30. 11. Forum Nová Karolina
10.00-13.00 hod., 15.00-17.30 hod.
Přijďte se informovat!!! 

(ph)

Ostrava má komplexní síť sociálních služeb
Statutární město Ostrava plánuje
sociální služby již od roku 2003 prostřednictvím metody komunitního
plánování, jehož posláním je zajištění
místní dostupnosti sociálních služeb
dle zjištěných potřeb občanů. Komunitní plánování je založeno na partnerství a spolupráci mezi městem, odborníky, uživateli a veřejností.
V Ostravě se od 1. listopadu 2017 do
31. října 2019 uskutečnil projekt „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ (reg. č. CZ.03.2.
63/0.0/0.0/16_063/0006590), jehož
dosavadní aktivity vedly k vytvoření
strategického dokumentu 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvi-

sejících aktivit ve městě Ostrava na
období let 2019 až 2022. Projekt byl
podpořen částkou 3 648 425 Kč (příspěvek ESF 3 101 161 Kč, příspěvek ze
státního rozpočtu 364 843 Kč a zdroje
SMO 182 421 Kč).
Za účasti více než 70 organizací se
podařilo v Ostravě vybudovat komplexní síť sociálních služeb, která zahrnuje 180 sociálních služeb a 199
souvisejících aktivit pro více než 30 tisíc uživatelů. Aktuální potřeby občanů
statutárního města Ostravy s různými
typy znevýhodnění řešilo 10 pracov-

ních skupin složených ze zástupců
uživatelů, poskytovatelů a zástupců
zadavatele reprezentovaného zaměstnanci Magistrátu města Ostravy.
Činnosti poskytovatelů sociálních
služeb byly prezentovány letos v červnu na akci „Lidé lidem – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit,“
která se konala již pojedenácté, tentokrát v Komenského sadech.
Více informací o komunitním plánování v Ostravě a realizovaném projektu najdete na webu www.kpostrava.cz a socialnisluzby.ostrava.cz. (hor)
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Pilotovaný systém podpory domácnostem v bytové nouzi úspěšně funguje a sklízí pozitivní změny

Město pomáhá lidem s problémy s bydlením
bydlení

Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na
pomoc domácnostem, které se ocitnou
v bytové nouzi. Žijí v nevyhovujícím
bydlení a nacházejí se v situaci, kterou nemohou změnit pouze vlastními
silami. Jedná se o jednotlivce, samoživitelky či samoživitele s dětmi i páry
s dětmi. Nastavení systému podpory je
pro řešení jejich situace klíčové.

„V roce 2016 jsme zahajovali projekt, kterým město pilotně ověřilo
vytvořený systém sociálního bydlení.
Cílem projektu bylo poskytnout konkrétní pomoc těmto domácnostem,
tedy zabydlet je v sociálním bytě a nastavit spolupráci se sociálním pracovníkem. Po třech letech nastal čas
zhodnotit výsledky a říct si, jaký bude

další postup města,“ uvedl náměstek
Pražák.
V rámci projektu Koncepce bydlení
a její pilotní ověření ve městě Ostrava
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/00035
26) vznikly také strategické dokumenty: Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a Akční plán.
Oba materiály schválilo zastupitelstvo
města a nastavují množství aktivit,
které se budou realizovat.
V průběhu realizace projektu město spolupracovalo s mnoha partnery.
Důležitá byla spolupráce s městskými
obvody, které disponují bytovým fondem města.
Potřebnost bydlení pro domácnosti v bytové nouzi
Do projektu uvolnily městské obvody celkem 102 bytů. Zájem o bydlení
v nich mělo 552 žadatelů. Nebylo tak
možné poskytnout byt všem zájemcům. Stovky dalších domácností,
včetně rodin s dětmi, tak nadále zůstávají v nevyhovujícím bydlení. Situaci každé domácnosti, která o sociální
byt požádala, prošetřili zaměstnanci
magistrátu. Po zhodnocení žádosti
pak městský obvod uzavřel nájemní
smlouvu. S každou nově zabydlenou
domácností pak zahájil spolupráci sociální pracovník magistrátu.
Díky projektu nyní bydlí 89 do-

mácností – 129 dospělých a 102 dětí.
Všichni plní podmínky stanovené
nájemní smlouvou. S každou domácností během projektu spolupracoval
sociální pracovník. Jedním z cílů spolupráce byla stabilizace finanční situace a prevence vzniku dluhů. Ne všem
se podařilo si bydlení udržet. Někteří
měli problém s úhradou nájemného,
na jiné si stěžovali sousedé. Pokud se
situaci nepodařilo vyřešit ani s podporou sociálního pracovníka, musela se
domácnost ze sociálního bytu vystěhovat.
Za nájem sociálních bytů bylo vybráno celkem 9,34 mil. Kč a dluh
představoval částku 610 tisíc Kč. To
představuje 6 % z částky nájemného,
které mělo být zaplaceno. I přes problémy, které vznik dluhů představuje,
považujeme tento poměr za úspěšný.
Co se nám podařilo – pozitivní
změny u domácností
Velké části domácností, které v rámci projektu získaly sociální byt, se daří
toto bydlení udržet, je to 80 % z nich.
Důležitou součástí celé spolupráce
s domácnostmi, které získaly bydlení,
bylo i postupné sledování změn, které
u nich nastaly. Můžeme tak uvést, že
90 % domácností zdůrazňuje, že v novém domově mají pocit bezpečí a jistoty; u 80 % domácností došlo ke zlepše-

Jak pomoci blízkým lidem s demencí

„Život s osobou s diagnózou demence
přináší mnohá úskalí. V Domově Korýtko se snažíme vytvořit pro pečující
osoby a osoby blízké příležitost k předávání informací a sdílení vzájemných
zkušeností. V komorním prostředí
přibližujeme problematiku demence
na příkladech z praxe,“ uvedl ředitel

Domova Korýtko Jan Seidler. V rámci
odborných přednášek projektu Setkávání u čaje předává účastníkům informace Lucie Pohlová. Na přednášky
navazuje volná diskuse. Účastníci se
již dozvěděli, jak se dá demenci předcházet anebo jak přistupovat k lidem
s Alzheimerovou chorobou. Projekt

Setkávání u čaje je pro všechny účastníky díky podpoře obvodu zdarma.
„Třetí a letos již poslední setkání se
uskuteční ve středu 20. listopadu od
14.30 hodin přímo v prostorách našeho
Domova Korýtko. Hlavním tématem
bude Péče o osoby s demencí v závěru
života,“ připomenul Jan Seidler.  (rs)

Senioři vystavili své malby na radnici
Kurz výtvarných technik pro seniory,
který nezištně vede již více než 10 let
profesionální výtvarník Josef Odráška, se představil v říjnu ve foyer nové
radnice výstavou svých členů. „Výstavu jsme připravili na předem daný
formát A1. Připravili jsme obrazy na
téma hry Hra, ale ve výběru jsme nechali volnou ruku, takže někdo vystavil třeba krajinu nebo zátiší. Myslím,
že se obrazy byly povedené a veřejnosti se líbily,“ zhodnotil výstavu Josef
Odráška. Kurz fuguje díky podpoře
centrálního obvodu a města.
„Za seniory z našeho výtvarného
kurzu děkujeme městu, že nám umožnilo prezentovat část našich výtvarných prací v prostorách Nové radnice.
Snad se nám podařilo na krátkou dobu

oživit prostředí, ve kterém se pohybují návštěvníci a úředníci,“ poděkovala

Věra Fajkošová za možnost vystavit
letošní tvorbu členů kurzu. 
(rs)

Vystavující výtvarníci s Josefem Odráškou (vepředu) u svých obrazů v Nové
radnici. 
Foto: René Stejskal

ní psychického stavu a snížení stresu;
asi 50 % domácností uvádí, že došlo
ke zlepšení zdravotního stavu; asi 50
% uvádí, že se v novém bydlení zlepšil školní prospěch dětí. Za podstatné
rovněž považujeme, že v 38 % domácností nalezl zaměstnání alespoň jeden
člen rodiny.
Plánované aktivity a rozvojové
oblasti
Dosavadní výsledky a zkušenosti
s nastavováním systému podpory domácnostem v obtížné bytové situaci
prezentovalo město Ostrava na celodenní konferenci, která se uskutečnila
1. 10. 2019 v sále zastupitelstva Nové
radnice.
Konference se zúčastnilo více než
120 účastníků – zástupců místních samospráv, sociálních pracovníků a dalších odborníků. Účastníci se seznámili
s vyhodnocením projektu, s průběhem
práce se zabydlenými domácnostmi,
s opatřeními pro prevenci ztráty bydlení nebo zlepšení sousedských vztahů.
Na konferenci také zazněly další
plánované aktivity města v oblasti sociálního bydlení. 
(živ)

Pokračuje projekt
sociálního bydlení
Ostrava od října realizuje návazný
projekt z OP Zaměstnanost s názvem Sociální bydlení ve městě Ostrava (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_05
2/0014001). Jeho cílem je zajistit
dostupné standardní a nesegregované bydlení pro domácnosti v bytové nouzi. Do projektu se zapojilo
7 městských obvodů (Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská
Ostrava a Přívoz, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava,
Vítkovice) i soukromý vlastník
bytového fondu na území města –
společnost RESIDOMO. Jedná se
o 73 bytů, které mají trvalý pobyt
ve výše uvedených obvodech. Nájemní smlouva k sociálnímu bytu je
uzavírána na 6 měsíců, s možností
prodlužování při plnění podmínek.
Žadatel o sociální byt se musí dostavit za sociálním pracovníkem.
K žádosti je nutné doložit potřebná
potvrzení z úřadu práce a od společnosti ČEZ Prodej, a. s. Žádosti
sepisuje Beata Svobodová, Sokolská tř. 49, kancelář č. 508, tel. 727
950 811, 599 444 231, mail: socialnibydleni@ostrava.cz. 
(r)
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Listopad v Ostravě fotil Jiří Kudělka
Dění během sametové revoluce v Ostravě zaznamenával fotograf Jiří
Kudělka. „Byly to nabité dny. Společnost se probouzela a lidé po dlouhé
době projevovali veřejně své názory.
Každý den přinášel mnoho námětů.
Pracoval jsem v centru, snímky jsem
večer vyvolal, abychom je mohli s kamarádem umístit ve výloze na náměstí, s množstvím dalších vzkazů. Denní
tisk a televize neinformovaly objektivně. Hektický týden byl zakončen celostátní generální stávkou,“ vzpomínal
Jiří Kudělka.
Fotografie z listopadu 1989 letos
vystavil v Ostravském muzeu. Soubor
devíti snímků zastupuje nyní také Ostravu na velké reprezentativní výstavě v pražském Belvederu, která je do
konce roku volně přístupná.
Jiří Kudělka se narodil v roce 1952
v Ostravě. Absolvent Vysoké školy
báňské pracoval jako matematik-analytik, od roku 1986 po studiích na
Institutu výtvarné fotografie působil
jako profesionální fotograf. V 80. letech vytvářel cykly „Ostrava všedních
dnů“ a „Kradené okamžiky“ a takřka

Knihovna města Ostravy
12. 11. (10) Samet po Ostravsku, beseda s promítáním, pobočka Jiřího
Trnky 10, Mariánské Hory
12. 11. (13) Výroba lampionů a lampionový průvod, pobočka Hlučínská
135, Petřkovice
12. 11. (14) Výtvarná dílna s výrobou lampionů, pob. Kutuzovova 14,
Vítkovice
14. 11. (14) Výroba symbolu klíče,
odd. pro děti a mládež, 28. října 2,
Moravská Ostrava
14. 11. (14) Výroba symbolu klíče,
pobočka nám. Sv. Čecha 7, Přívoz
14. 11. (15) Lampionový průvod,
pobočka Kutuzovova 14, Vítkovice
15. 11. (17) Rozsvícení symbolu klíče, Sýkorův most, Moravská Ostrava
19. 11. (14) Květiny pro svobodu –
výtvarná dílna, pobočka Mariánské
Hory, Daliborova 8
19. 11. (17) Václav Havel – Audience, divadelní představení, pobočka
Jiřího Trnky 10, Mariánské Hory
21. 11. (13) Posviť si na cestu – výroba lampionů a lampionový průvod,
pobočka Přívoz, nám S. Čecha 7
26. 11. (16) Vzpomínání s Janem
Krylem, hudební pásmo, pob. Polanka nad Odrou, 1. května 330/160
27. 11. (16) Vzpomínání s Janem
Krylem, hudební pásmo, pobočka
Vietnamská 1541, Poruba
Výstavy fotografií:
Listopad očima V. Michny, pobočka
Kunčičky, Holvekova 44 (do 30. 11.)
Ostrava v listopadu, pobočka Radvanice, Těšínská 307 (do 30. 11.).  (rs)

ze dne na den se proslavil fotografiemi z roku 1989 pořízenými z demonstrací v Ostravě. Od poloviny 80. let
uspořádal na 20 samostatných autorských výstav u nás i v zahraničí. Po
roce 1990 opustil oblast reportážní
fotografie a věnuje se výtvarně poja-

tým snímkům a reklamní fotografii.
Po roce 2000 založil v centru města
ve Veleslavínově ulici foto a grafické
studio Creative 2K, v němž se věnuje
zhotovení komerčních fotografií, grafickému zpracování publikací a vytváření prezentačních videí. 
(rs)

Odvaz k listopadu Muzejní přírůstky 30 let před a 30
Divadlo Odvaz, 28. října 4,
Moravská Ostrava
7. 11., 19.00 Improshow: Inspirace
Václav Havel (představení vychází
z her Václava Havla, z prostředí,
ve kterých se odehrávají, a z témat,
kterými se zabývají);
9. 11., 9.00 Workshop pro veřejnost –
nové divadelní formy pro veřejnost;
18. 11., 19.00 Improshow: Trezorové
filmy (komponovaný večer, během
kterého si diváci připomenou trezorové filmy minulého století). 
(rs)

Výstava v Ostravském muzeu Vše za
30 představí veřejnosti to nejlepší, co
muzejníci v průběhu třiceti let od listopadu 1989 získali do svých sbírek.
Většina předmětů nebyla dosud vystavována. Vybrané exponáty obohatí
příběhy, jak a proč se ten který kus
dostal do muzejních sbírek. Specialitou po dobu trvání této výstavy bude
jednotné vstupné 30 korun na výstavy
a expozice. Výstava symbolicky potrvá
do 17. listopadu. 
(hob)

let po „sametu“

Dům kultury Akord v Ostravě připravil
velkou výstavu fotografií, která mapuje jeho historii od počátků až po současnost. Tedy celkem 60 let činnosti
tohoto kulturního zařízení, pro který
se stala listopadová sametová revoluce
zásadním impulzem k jeho proměně
z odborářského zařízení k profesionálnímu multifunkčnímu stánku kultury.
Výstava v prostorách Akordu bude ke
zhlédnutí do 28. listopadu. 
(hob)

Ostravské školství v letech 1939 až 1989

Archiv města Ostravy připravil ve foyer Nové radnice výstavu nazvanou
Od listopadu k listopadu s podnázvem Léta 1939–1989 perspektivou
ostravských studentů. „Na panelech
přibližujeme ostravské školství mezi
světovými válkami, popisujeme všední den ve škole za německé okupace,
jak vypadalo střední školství v Ostravě
v letech 1945 až 1989 včetně vzniku
nových škol,“ uvedla ředitelka Archivu
města Ostravy Hana Šústková.
Zmíněny jsou i tehdy povinné bramborové brigády středoškoláků. Výstava připomíná přesun Vysoké školy
báňské z Příbrami do Ostravy a vznik
Pedagogické fakulty. Jeden z panelů je
věnován studentům v listopadu roku
1989, vzniku stávkových výborů, tisku letáků a snímky zachycují dění i na
veřejnosti v centru Ostravy. Výstava
potrvá do konce listopadu. 
(rs)

Výstava Archivu města Ostravy ve foyer ostravské radnice je věnována školství
s důrazem na období 1939 až 1989. 
Foto: René Stejskal
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Masarykovo náměstí bude centrem oslav

18.25 Debata ke svobodné tvorbě
20.00 Svoboda sametem oděná: Svět
včera a dne očima studentů (diskuze)

výročí

Plné čtyři dny programu ve dnech 15.
až 18. listopadu nabídnou oslavy 30.
výročí sametové revoluce na ostravském Masarykově náměstí. Vyvrcholí tak společný projekt města a ostravských institucí, který připomene
sametovou revoluci a změny, které
přinesla. Pamětníci zavzpomínají na
atmosféru v listopadu 1989, návštěvníci uvidí projekce dokumentárních
a studentských filmů, výstavu, zúčastní se komponovaných pořadů,
divadelních představení, scénických
čtení, koncertů, besed, cyklistické retro vyjížďky nebo happeningu, jehož
součástí je lidský řetěz, který spojil
Ostravany v roce 1989.
(rs)

Program na náměstí
Pátek 15. 11.

9.00 Jak skončila totalita (pro školy)
9.00-18.00 Pouliční pátrací hra pro
školáky
9.00-15.00 Kresba křídou na dlažbu, výroba plátěných tašek, transparentů a kovových placek
10.00 Disent jako únik z totality
(dok. filmy)
10.00 Živý řetěz
10.00+15.00+19.00 Vyrobte si
svůj vlastní samizdat
11.00+12.00 Jak skončila totalita
(pro školy)
13.00 Čtení z dopisů I. M. Jirouse
a J. Jirousové
13.15 Vzpomínka na Jaromíra Šavrdu
(projekce a debata)

Neděle 17. 11.

Akce zavzpomínají na události v centru Ostravy. 

13.45 Egon Bondy: Invalidní sourozenci (scénické čtení)
14.00 Literatura „na okraji“ (studentské krátkometrážní filmy)
14.00-19.00 Odlévání pamětního
klíče (workshop)
14.15 Slovo – obraz – popelnice
15.00 Šifra Pavla Tigrida (vyhlášení
výsledků soutěže v geocachingu)
15.00-17.00 Výroba masek a tváří
svobody
15.15 17. listopad v Ostravě (komponovaný pořad)
16.30 Století zlomů (textová koláž)
17.00 Moje svoboda (projekce)
17.35 Jsme svobodní? (debata s P.
Placákem, P. Jančárkem, I. Binarem
a Z. Li)

Koláž: Martin Kaiser

19.00 Tady Havel, slyšíte mě? (projekce)
19.20 Střední Evropa jde za svobodou (projekce)
21.00 Po sametu (scénické čtení)
Po celý den: výstava Ostrava 1989

Sobota 16. 11.
10.00-13.00 Poslechový koutek Českého rozhlasu Ostrava
13.30 LiStOVáNi k 30. výročí Listopadu 89
14.50 Komentované úryvky záznamu
inscenace KS Aréna S nadějí, i bez ní
16.30+18.00+19.20 Hudební blok
– J. Vondrák, P. Váně, H. Vyvozilová
16.30-20.30 Odlévání pamětního
klíče (workshop)

10.00 Poslechový koutek Českého
rozhlasu Ostrava
11.00 Novocirkusová vystoupení pro
děti na téma svoboda
13.00 Pravda nikdy neshoří a obyčejný člověk létat dokáže (monodrama)
15.00-19.00 Odlévání pamětního
klíče (workshop)
15.00 Cyklistická Retro krasojízda
15.00 Svobodný koncert ve svobodném kostele
16.30 S lásku má svět naději (vystoupení sboru Permoník)
17.45 Obrazy Ostravy v totalitní a
svobodné televizi (projekce a debata)
19.00 Čtení z knihy Ivana Landsmanna Pestré vrstvy

Pondělí 18. 11.
10.00 Dopisy za mřížemi (scénické
čtení textů Václava Havla)
12.00 Cesta ke svobodě (scénické
čtení)
13.00 Že technika a historie spolu
moc nesouvisí? (přednášky a diskuze)
14.00-18.00 Odlévání pamětního
klíče (workshop)
16.30 Číst Havla
18.00-21.00 Konfrontace nadzemní
a podzemní poezie před rokem 1989
v podání mladých ostravských herců
a beseda účastníků sametu v Ostravě

Zúčastněte se akcí k 30. výročí sametové revoluce
Oslava svobody

● 6. 11. (18.00) Galavečer v Gongu,
koncert hudebních legend M. Prokopa, M. Pavlíčka, V. Merty, V. Třešňáka, M. Načevy, D. Bárty, A. Langerové
T. Kluse, J. Křížka a M. Konvičkové.
Multifunkční aula Gong, DOV

Setkání ostravských primátorů
● 7. 11. (17.00) Veřejná debata žijících ostravských primátorů po roce
1989 – Evžen Tošenovský, Čestmír
Vlček, Aleš Zedník, Petr Kajnar a Tomáš Macura, Divadlo loutek Ostrava,
Pivovarská 15, Moravská Ostrava

Ocenění Petra Pitharta
a Adama Michnika
● 12. 11. (13.00) Ocenění Petra Pitharta a Adama Michnika na Akademickém dni Ostravské univerzity,
Multifunkční aula Gong, DOV

Velvet Underground
● 12. 11. – 30. 12. Výstava Velvet

Underground (Tibor Frešo) a Několik
vět (umělci Ostravské univerzity), Důl
Michal, Čs. armády 95, Michálkovice

Křest knihy Kdy na slzy
● 14. 11. (16.00) Křest knihy L. Vrchovského Kdy na slzy, která popisuje
období normalizace a listopadu 1989.
Dům knihy Knihcentrum, Smetanovo
nám. 8, Moravská Ostrava

Debata s historiky
● 14. 11. (18.00) Rok 1989 a období
normalizace v ČSSR a střední Evropě. Moderovaná debata s historiky  L.
Svobodou, M. Bártou, M. Tichým a V.
Vlčkem, Antikvariát a Klub Fiducia,
Nádražní 30, Moravská Ostrava

Studenti jako svědomí národa
● 15. 11. (8.00) Konference ostravských středních škol Studenti jako svědomí národa – revolty
1939/1969/1989. Gymnázium Olgy
Havlové, M. Majerové 1691, Poruba

Putování ostravskými divadly

● 16. 11. (17.00) Divadlo Petra Bezruče: Audience;
● 16. 11. (19.00) Divadlo 12: scénické čtení – Příjem od J. Dienstbiera,
následuje čtení textů J. Dienstbiera v
Divadle G (Chelčického 8)

Scénické čtení

Dům umění, Jurečkova 9, Moravská
Ostrava

Sametový ohňostroj
● 17. 11. (18.00) Sametový ohňostroj, Slezskoostravský hrad, Slezská
Ostrava

Jazzová Země v Parníku

● 16. 11. (18.30) Komorní scéna Aréna: V. Klimáček: SADO (láska v Evropě) – scénické čtení, S nadějí i bez ní
– divadelní záznam (20.00)

● 17. 11. (18.00) Luboš Soukup Quintet: Jazzová Země v Parníku, koncert
k 30 letům svobody. Klub Parník, Sokolská třída 25, Moravská Ostrava

Jaká byla sametová revoluce
v Ostravě

Slavnostní setkání u pamětní
desky

● 17. 11. (15.00) Beseda s Janem
Králem, Ivanem Motýlem, Jiřím Geršlem aj. Vystoupení kapely Marxova
tchýně. Dům umění, Jurečkova 9, Moravská Ostrava

Ozaj, a už som ti rozprávala...

Ostravu probudila něžná
revoluce
● 17. 11. (17.30) Projekce dokumentu Ostravu probudila něžná revoluce.

● 18. 11. (15.30) Slavnostní setkání
u pamětní desky obětem zla – foyer
Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava
● 18. 11. (18.30) Čtení z knihy Sibylle
Berg a úryvky monologů z knížky, hudební vstupy. Janáčkova konzervatoř,
Českobratrská 40, Moravská Ostrava
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co, kdy, kde ve městě
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. (výběr)
Koncert: 7. 11. (19) Daniel Landa: Akustická šňůra; 11. 11. (20) Ewa Farna: Málo se známe tour
2019; 14. 11. (19) Pavel Dobeš; 22. 11. (19) Štefan
Margita GALA 2019; 27. 11. (19) AC/DC Tribute
Show se symfonickým orchestrem; 29. 11. (19)
Petr Bende & Band Vánoční Symfonie Tour 2019;
6. 12. (19) Orchestr LORDS OF THE SOUND
„Oscar Music Awards“; 8. 12. (19) Monika Absolonová Tour Až do nebes 2019. Metropolitní
opera: 9. 11. (18.45) Madame Butterfly; 23. 11.
(18.45) Achnaton. Pro děti: 10. 11. (16) Zlatovláska; 1. 12. (16) Strašidelný mlýn. Divadlo: 15. 11.
(19) Chlap na zabití; 16. 11. (19) Celloween; 17. 11.
(19) Teď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle; 19. 11. (19) Batacchio (Cirk La Putyka); 20. 11.
(19) Relativita; 3. 12. (19) Drahá legrace; 7. 12.
(19) Caveman.
DŮM KULTURY AKORD. (výběr) 6. 11. (19) Rak
& Rak – Vůně sena a benzínu (koncert); 9. 11. (19)
V hodině rysa (hrají: Zuzana Bydžovská, Daniel
Krejčík); 10. 11. (19) Spolektiv a René Souček;
15. 11. (19) Perfect Days – Pantheon Production
(hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman); 16. 11. (15) Veronika Spurná – This is me
tour; 17. 11. (18) Náš otec José (Divadelní spolek
Bukovany); 21. 11. (19) Titanic (hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka); 26. 11. (17, 20) Besídka
2019 – Divadlo Sklep; 28. 11. (19) Mandarínková
izba (Bratislavské hudobné divadlo).
DIVADLO LOUTEK. 10. 11. (10, 15) Malá Mína
zmlsaná; 10. 11. (10.30, 15.30) Jak šlo vejce na
vandr; 13. 11. (18.30) Prodaná nevěsta; 17. 11. (10,
15) Dášeňka; 24. 11. (10, 15) Muminci: Čarodějův
klobouk; 24. 11. (10) Vyrob si svou loutku – rodinná loutkářská dílna; 25. 11. (18.30) Stříhali
dohola Josefa Kainara; 26. a 27. 11. (10, 15) Bato
a Lato; 1. 12. (10, 15) Malá Mína zmlsaná; 1. 12.
(10.30, 15.30) Jak šlo vejce na vandr; 8. 12. (10,
15) Kocourek Modroočko; 8. 12. (10.30, 15.30)
Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku.
ČERNÁ LOUKA. 10. 11. (8-12) Avízo bazar; 15.
až 17. 11. Kreativ podzim; 23. 11. (7-12) Bleší trhy;
24. 11. (8-12) Fauna trhy; 29. – 30. 11. (10-18)
Předvánoční esoterika; 6. – 7. 12. Středoškolák,
vysokoškolák.
SVATOMARTINSKÉ HODY. Na Masarykově
náměstí 11. 11. v 11 hodin vypuknou již tradiční
Svatomartinské hody, kde můžete ochutnat mladé víno a husí speciality. Na pódiu se vystřídají
kapela Iršava, Valašský vojvoda a cimbálová muzika Radegast. Pro děti bude nachystán kolotoč
a workshop výroby vlastních lampionů, které
využijí ve večerním lampionovém průvodu. V 17
hodin dorazí svatý Martin na bílém koni, aby požehnal mladému vínu.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. 6. a 7. 11. (19) Lenka Filipová; 8. 11. (20), 9. 11. (14) Ostravské listopadání; 11. a 12. 11. (19) Michal Pavlíček Trio;
14. 11. (19) Slzy štěstí & Stand-up comedy; 17. 11.
(18) Luboš Soukup Quartet a David Dorůžka – 30
let svobody; 18. 11. (20) Folk Team; 19. 11. (19)
Trampsko; 21. 11. (18) JazzTalent; 24. 11. (20)
Mike Stern & Jeff Lorber Fusion Project; 25. 11.
(19) Jet Set Big Band; 26. a 27. 11. (19) Kamil Střihavka & Leaders; 29. 11. (19) Jablkoň; 1. 12. (20)
Robert Křesťan a Druhá Tráva; 2. 12. (19) Zbyněk
Terner Band; 5. 12. (19) Mike Fojtík & přátelé.
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Železničáři zvou na výstavu
Železniční muzeum v Ostravě připravilo ve svých
prostorách na nádraží Ostrava-střed novou výstavu
Košicko-bohumínská dráha, slezská část Bohumín–
Mosty. Muzeum otevřelo rovněž dvě nové výstavní
místnosti. V jedné místnosti si návštěvníci mohou
prohlédnout dobově zařízenou dopravní kancelář
výpravčího z první poloviny 20. století. K vidění
bude nejen zabezpečovací zařízení, ale i další předměty, které do dopravní kanceláře patřily, včetně
části uniformy výpravčího.

Výstava potrvá až do května 2021, kdy si připomeneme 150 let od ukončení stavby celého úseku trati
z Bohumína do Košic.
„V nových místnostech představíme model košového návěstidla, které se používalo na počátku 19.
století. Premiéru má přejezdový zvon a jeho zvuk si
návštěvníci mohou sami vyzkoušet,“ informoval ředitel muzea Vojtěch Hermann, který připomenul, že
před budovou je pro veřejnost vystavena parní lokomotiva Kafemlejnek. 
(rs)

Pohádkový advent v Ostravském muzeu
Zpříjemněte si advent návštěvou pohádkové vánoční výstavy, kterou připravuje Ostravské muzeum
sídlící na Masarykově náměstí ve spolupráci s drážďanským Stadtmuseem.
Děti i dospělí se mohou od 5. prosince přijít podívat nejen na výjevy z populárních i méně známých
pohádek bratří Grimmů, ale také na souběžnou výstavu zaměřenou na představení Igráčka – hračky
v podobě plastové figurky, která se v Českosloven-

sku stala jedním z fenoménů 80. let minulého století. Obě výstavy, které potrvají až do konce února
příštího roku, budou v Ostravském muzeu až do Vánoc provázet i workshopy pro děti i dospělé.
Budou zaměřeny jak na zhotovování pohádkových
postaviček, tak na výrobu vánočních ozdob a doplňků. Naprostou novinkou budou zábavné kvízy pro
děti i dospělé, které jsou součástí nově pojaté, interaktivní prezentace aktivit Ostravského muzea.  (r)

Lukáš Vondráček zahraje se symfoniky

Klavírista Lukáš Vondráček, vítěz Soutěže královny
Alžběty v Bruselu, si se symfoniky zahraje 21. listopadu od 19 hodin koncert pro klavír a orchestr č. 3 C
dur Sergeje Prokofjeva, kterou sám autor považoval
za jednu ze svých nejlepších skladeb.
Na místo činu se vrací 25. a 26. listopadu zpěvák
Tomáš Klus a jeho Cílová skupina s novým projektem. Od 20 hodin zahrají v Multifunkční aule Gong.
Do Ostravy se také vrací Ital Federico Colli, ke
spolupráci si přizval La Scala String Quartet, soubor
složený z hráčů orchestru slavného operního domu,
kteří zahrají 25. listopadu od 19 hodin. Ruský klavírista Alexei Volodin, kterému se říká mistr Steinwaye, si pro ostravský recitál vybral fantazijní kousky
předních světových skladatelů. Mozarta, Beethovena nebo Schumanna zahraje 9. prosince od 19
hodin. Ukolébavky jsou projekt, v němž se scházejí
chytlavé básničky Robina Krále, podmanivá hudba
a aranžmá Jana Lstibůrka a procítěný zpěv Tomáše Kluse, Ewy Farné a sester Páchových. Koncert se
koná 10. prosince od 19 hodin. 
(hob)

Klavírní virtuos Lukáš Vondráček. 

Foto: archiv JFO
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Thálie zamířily i do Ostravy

Členka souboru opereta/muzikál NDM Martina
Šnytová (vlevo) a hostující sopranistka v opeře
Kateřina Kněžíková s divadelními cenami Thálie.

Foto Lucie Maceczková

Ze čtyř úzkých nominací na divadelní Cenu Thálie
získaly ceny dvě umělkyně působící v Národním divadle moravskoslezském: hostující sopranistka Kateřina Kněžíková za roli v opeře Bohuslava Martinů
Julietta aneb Snář a členka souboru opereta/muzikál NDM Martina Šnytová za roli Reno Sweeney
v muzikálu Děj se co děj Colea Portera.
Ceny jsou za výrazné role v inscenacích uvedených

Meat Design již popáté
Festival interiérového designu Meat Design se
uskuteční již popáté ve dnech 22. až 24. listopadu
v Dolní oblasti Vítkovice. V prostorách bývalého
dolu Hlubina a v aule Gong představí designéři
svou tvorbu zaměřenou na nábytek, interiérové
doplňky, textil, knihy a další obory. Pořadatelé
připravili také doprovodný program, který tvoří
workshopy, animační programy, promítání filmů o designu nebo poradna týkající se bydlení.
Klasickou přehlídku letos doplní výstava studentských prací orientovaných na design v oblastech
textilu, nábytku, skla, keramiky, šperků, průmyslového nebo grafického designu. 
(rs)

v premiérách během sté sezony Národního divadla
moravskoslezského 2018/2019.
Martina Šnytová patří podle poroty k nejtalentovanějším operetním a muzikálovým herečkám
ostravského souboru. Zazářila již v mnoha velkých
rolích a i v té, za níž byla v sobotu oceněna, skvěle
zpívá, tančí a stepuje.
Hostující sopranistka Kateřina Kněžíková dostala
nabídku zpívat snovou dívku Juliettu od hudebního
ředitele opery NDM Jakuba Kleckera a je to podle ní
první opera, která se vymyká tomu, co dosud zpívala, takže s jejím přijetím váhala. V ostravské opeře
se Kateřina Kněžíková aktuálně připravuje na roli
Rusalky v opeře Antonína Dvořáka.
„Těší mne, že si porotci všimli pozoruhodného výkonu Kateřiny Kněžíkové v opeře Bohuslava
Martinů Julietta aneb Snář. Mám obrovskou radost
i z ceny pro Martinu Šnytovou, protože ona je jednou z nejvýraznějších členek našeho souboru opereta/muzikál a porotu Thálií nezaujala poprvé – byla
to její čtvrtá nominace. Cenu si za své výkony obě
umělkyně rozhodně zaslouží, “ uvedl ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil.
Herecká asociace kromě toho udělila cenu mladému umělci do 33 let v kategorii činohra. Tu si letos
převzala Zuzana Truplová, která do loňska působila
v ostravské Komorní scéně Aréna. Loni jste ji mohli
vidět jako Irinu v inscenaci Tři sestry, Vicky v Zabijákovi Joe, v Komiksu, Chachariji a mnoha dalších
rolích. 
(hob)

Royal Moscow Ballet
opět v Ostravě
V době adventu, 8. prosince, se v multifunkční aule
Gong představí mezinárodně uznávaný baletní soubor Royal Moscow Ballet. Na hudbu P. I. Čajkovského zatančí tradiční představení Labutí jezero. Děj
baletního představení pojednává o spanilé princezně Odettě, kterou zaklel zlý čaroděj Rudovous do
labutě. Princeznu si zamiloval princ, který jí slíbí
lásku. Na oslavu princových narozenin však přijede
čaroděj se svou dcerou Odýlií, které přičaroval podobu princezny Odetty. Princ léčku neodhalí a falešnou princeznu si vezme za ženu. Vstupenky lze již
nyní zakoupit v síti Ticketportal. 
(rs)

Sikora burcuje ekologickým komiksem
Galerie Výtvarného umění pokračuje po pauze způsobené rekonstrukcí střechy pěti výstavami. Návštěvníci uvidí novu stálou expozici Dům umění
v Ostravě, dílo Otto Gutreunda, tvorbu slovenského
výtvarníka Rudolfa Sikory, projekt Kříž a výstavu
jednoho díla ze sbírek galerie.
Rudolf Sikora svou nejnovější výstavu nazval Konec světa? (Ekologický komiks). Pojal ji jako výzvu
všem, jimž záleží na budoucnosti naší civilizace.
Nemohl jsem uvěřit tomu, co prohlásil jeden náš
slovenský politik: Neměli bychom životní prostředí
chránit více, než jsme se dohodli. Dal jsem tuto větu
na jeden z plakátů,“ ukazoval Rudolf Sikora. Do své
výstavy zakomponoval i citát Ludvíka Vaculíka, který tvrdí, že když se nebudeme věnovat ekologickým
problémům, nebyl listopad 1989 žádnou revolucí.
S tím musím souhlasit,“ řekl Sikora. Ve dvou sálech
v prvním patře galerie vystavil nejen díla, která burcují svou ekologickou tematikou, ale také starší věci

včetně zvětšených rentgenových snímků, nicméně
i v těchto dílech se zabývá otázkami existence člověka a civilizace. Výstava potrvá do 13. ledna. 
(rs)

Rudolf Sikora u svého ekologického komiksu.

Foto: René Stejskal

co, kdy, kde ve městě
KREATIV OSTRAVA. Rádi tvoříte a hledáte inspiraci? Přijďte od 15. do 17. listopadu na Černou
louku. Vystavovat bude přes 130 vystavovatelů.
K zakoupení zde bude materiál a pomůcky pro
tvoření – korálky, látky, příze, knoflíky, skleněné
kamínky, šicí nebo vyšívací stroje, malířské stojany, štětce, fixy, razítka a mnoho dalšího. Otevírací doba vždy od 10 hodin, v pátek a v sobotu do 18
hodin, v neděli Kreativ Podzim končí v 16 hodin.
POLSKÉ STOPY V OSTRAVĚ. Komentovaná
vycházka přiblíží místa a příběhy spojené s životem polské menšiny na Ostravsku v období bouřlivého rozmachu ostravského průmyslu, ale také
v dobách nejstarší historie města. Ostravou vás
v sobotu 9. listopadu od 14.30 provede oblíbený
průvodce Tomáš Majliš. Sraz je před Centrem
PANT v ulici Čs. legií 22. Procházka je zdarma.
VÁNOCE NA BRUSLÍCH. Ostravané se mohou
těšit na již tradiční vánoční trhy na Masarykově
náměstí i s kluzištěm. Společnost Sareza postaví
už podesáté ledovou plochu, kterou v minulém
roce vyzkoušely tisíce bruslařů. Kluziště se otevře
v sobotu 23. listopadu, v provozu bude až do začátku ledna 2020 sedm dní v týdnu.
KNIHCENTRUM. 9. 11. (16) Ladislav Špaček:
Dědečku, vyprávěj o světě; 12. 11. (16) Alena
Mornštajnová: Tiché roky; 14. 11. (16) Ladislav
Vrchovský: Kdy na slzy není čas; 15. 11. (16) František Emmert: Moderní české dějiny; 18. 11. (18)
Beseda s průvodcem Vladimírem Šmehlíkem:
Advent u sousedů; 20. 11. (16) Ferdinand Leffler:
Zelené pokoje; 21. 11. (16) Karel Kostka Cubeca:
Vyměřený čas; 25. 11. (16) Josef Maršálek: Péct,
milovat a žít; 27. 11. (16) Lucie a Nicole Ehrenbergerovy: Diáře A Cup of Style; 28. 11. (16) Petr
Šámal: Jak se žije za zdmi Valdic.
K SMRTI DOBRÝ FESTIVAL. Festival o smrti a její přítomnosti v našem životě nabídne
8. a 9. listopadu v loutkovém divadle v Ostravě
dva podušičkové dny věnované smrti – vyhoštěnému tématu, které pozveme zpět mezi nás.
Inspiraci budete hledat v tradicích, v povzbuzujících příkladech z dneška i v uctění předků. Patronem festivalu je Viliam Poltikovič a programem
bude provázet Jaroslav Dušek.
BACH TROCHU JINAK. Johann Sebastian
Bach trochu jinak je pořad slova a hudby o a s
J. S. Bachem. Koncert, který se koná 9. prosince
od 19 hodin ve slavnostním sále Divadla Jiřího
Myrona, je určen širokému publiku naladěnému
na vnímání krásné hudby a inspirativního slova.
Účinkují operní pěvkyně Veronika Holbová, klavíristka Eliška Novotná, houslistka Halina Františáková a herečka Taťjána Medvecká. Výtěžek
z koncertu účinkující věnují na léčebné výlohy
svého kolegy.
ZÁBAVA S MICHALEM. Michal Nesvadba se
svou Kouzelnou školkou pobaví malé i velké diváky v neděli 24. listopadu od 10.30 hodin v zábřežském kině Luna. Rodičům patří výzva, aby si
s dětmi přišli hrát a smát se s Michalem.
GALERIE DUKLA. Slovenská umělkyně Dita
Kolenčíková připravila pro porubskou galerii
Dukla projekt Když burnout dostihne i Slunce.
Vinstalaci se zabývá symbolikou Slunce a nesmyslným sbíráním dat v naší civilizaci. Její výstava
potrvá do konce roku. 
(hob)
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Vysoké pece se promění v muzeum
zajímavost

V Dolní oblasti Vítkovice vznikne příspěvková organizace státu. Museum+
Ostravanům a turistům představí
sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů seznámí
návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, designu a umění.
Museum+ bude umístěno v prostoru vysokých pecí číslo 4 a 6, které jsou
součástí národní kulturní památky
Dolní Vítkovice a které projdou revitalizací. Výstavbu a provoz muzejní organizace bude financovat stát ze státního rozpočtu s přispěním evropských
zdrojů.
Na vzniku nového státního muzea se
shodly Ministerstvo kultury ČR, statutární město Ostrava, Moravskoslezský
kraj a Dolní Vítkovice. Zástupci těchto institucí podepsali v pátek 11. října
memorandum o společném postupu
při přípravě a realizaci projektu.
„Naše město lidem nabízí nesčetně
možností se vzdělávat, ovšem velké
univerzální muzeum nám chybí. Vnímám to vůči Ostravě jako dluh státu,
který má nyní skvělou příležitost u nás
tuto vzdělávací a kulturní infrastrukturu vybudovat. Navíc se bude revitalizací vysokých pecí 4 a 6 podílet
na obnově národní kulturní památky

Asistenty přepravy
potkáte i v noci
Asistenti přepravy Dopravního podniku doprovázejí cestující na tramvajových, autobusových a trolejbusových linkách již dva roky. Během této
doby zkontrolovali téměř dva miliony
cestujících. Kromě toho, že vylučují
z přepravy osoby bez platné jízdenky, pomáhají nastupovat a vystupovat
hendikepovaným cestujícím a maminkám s kočárky a poskytují informace
o cestování v MHD.
„Na základě podnětů od cestujících
jsme se rozhodli pravidelně nasazovat
asistenty na noční spoje,“ potvrdil generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Doposud asistenti působili
nočních linkách nepravidelně. 
(rs)

Vysoké pece č. 4 a 6 se promění v muzeum. 

a stane se spolugarantem dlouhodobé
udržitelnosti Dolních Vítkovic. Všechny okolnosti do sebe hezky zapadají,
takže věřím, že se projekt zdárně dotáhne k realizaci,“ řekl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura
a upozornil, že Museum+ je skvělou
příležitostí pro stát vyslat zřetelný signál zájmu o dění v regionu.
Museum+ bude vystavovat sbírkové předměty, které jsou zatím uložené

Foto: René Stejskal

v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti. Také se bude podílet na
vzdělávacích aktivitách a výzkumu.
Velkým benefitem bude jeho moderní
pracoviště pro digitalizaci, konzervaci
a restaurování sbírkových předmětů.
Jedná se o dlouhodobý projekt. Prvním krokem bude revitalizace prostoru vysokých pecí 4 a 6 a jejich uzpůsobení pro výstavy a vzdělávací aktivity.

(rs)

Festival Podzimní ozvěny potěší cestovatele

Tradiční cestovatelsko-hudební festival Podzimní Ozvěny se koná v Ostravě již podevatenácté od 8. listopadu
do 17. prosince. Má podtitul Pěšky, na
kole, vlakem, na koni, s kytarou, autem, stopem a na lodi až za obzor.
Hlavní přednáškový program se
koná ve dvou sálech kina Vesmír v sobotu 16. listopadu od 12 do 21 hodin,
na třetí scéně v předsálí budou koncertovat hudebníci a součástí jsou
workshopy týkající se nízkonákladového cestování, fotografování nebo
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práce s mobilem a mapami. O den
později, v neděli 17. listopadu, program pokračuje v Domě kultury Akord
v Zábřehu. Přednášky, koncerty a promítání nabídne festival i na dalších
místech – v literární kavárně Pantu,
Domě kultury města Ostravy, Klubu
Parník, Planetáriu nebo Domě dětí a
mládeže Poruba.
Přednášky a filmové dokumenty
přiblíží mimořádné turistické výkony
a nedostupná místa, jsou ale inspirací
pro návštěvy zajímavých zemí.

K největším magnetům programu
patří přednáška reportéra Tomáše Poláčka o stopu západní Afrikou, roční
cestě kolem světa nebo půlroční cestě
na kole z Nového Zélandu.
Mimořádně zajímavá bude přednáška Hany Machalové, specialistky
na levné cestování, a její tipy pro cesty
Evropou. Samostatný večer bude věnován vodáckým výpravám.
Podrobný program najdete na
webových
stránkách
www.ozvenyostrava.cz. 
(rs)

Poradna pomáhá
lidem bezplatně
Občanská poradna Ostrava je sociální
službou, která bezplatně a anonymně
poskytuje odborné sociální poradenství. Nejčastěji řeší dluhy a exekuce,
pracovněprávní vztahy, problematiku
rodinných a mezilidských vztahů a bydlení.
Kdo si neví rady, může poradnu navštívit anebo její pracovníky zkontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
Kontakt: Občanská poradna Ostrava, Štramberská 47, 703 00 OstravaVítkovice, e-mail: obcan.ov@slezskadiakonie.cz, tel.: 734 645 275. 
(rs)

Mikuláš s čertem
pojedou tramvají
Okružní jízdy Hrabůvkou historickou
tramvají s Mikuláše a čertem se uskuteční v sobotu 7. prosince od 9 do 16
hodin. Trasa je tradiční – povede mezi
zastávkami Hotelový dům Hlubina
a Nádraží Vítkovice a potrvá přibližně
25 minut. 
(rs)

otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá
Na tomto místě otiskujeme odpovědi představitelů města a kompetentních
úředníků magistrátu na vaše dotazy k problémům, které se týkají Ostravy. Při
kladení otázek žádáme o maximální věcnost a stručnost. Adresa: Ostravská
radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo redakce@ostrava.cz.
Z Ostravy a z ostravských sídlišť se movití občané stěhují do
okrajových obcí, např. do Staré
a Nové Bělé, Hrabové, Polanky,
Martinova, Lhotky atd., kde si
stavějí rodinné domy. Jak současní představitelé města hodnotí tyto tendence?

Vladimír Slavík, Hrabová

Trendem, který popisujete, si skutečně prošla celá řada vyspělých zemí
a měst, ale v současné době od něj
ustupují. A týká se to i Ostravy. Města
by se neměla rozšiřovat do šířky, ale
zastavovat dovnitř. Zástavba v okrajových částech znamená zábor půdy,
také neustále rostou náklady na rozvoj technické infrastruktury. Stavějí
se nové vodovody, kanalizace a chod-

níky a to vše je hrazeno z místních
rozpočtů. Pro město je velkou zátěží,
když denně míří obrovské množství
aut z okrajových částí do centra. Nejde jen o dopravní zatížení, v takových
případech se musí řešit i problémy
se statickou dopravou. Rozumím,
proč se lidé stěhují na okraj města,
ale město by se nemělo rozpínat do
šířky. Naopak by mělo hledat cesty,
jak nabízet kvalitní bydlení i v centru
a jeho nejbližším okolí. V této souvislosti chci připomenout, že Ostrava má
velmi nízkou hustotu zástavby. Proto
se snažíme dostavět proluky ve městě
a v částech, které jednotlivé městské
části rozdělují. Považuji za důležité

stavět kvalitní bydlení, které vyhoví
i vyšším nárokům. Nabídku takového
bydlení může dát město jen částečně,
mělo by spíše stavět domy s nájemním
bydlením, proto je zde důležitá role
privátních investorů. Vedle toho je
nutné zlepšovat životní prostředí ve
městě. Náměstí, parky i vnitrobloky
musí nabídnout obyvatelům kvalitní
příležitosti pro trávení volného
času. Tím se stane bydlení ve městě
atraktivnější a zajímavější. A k tomu
směřujeme naši snahu.
Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora pro investice, stavební řád a útvar hlavního architekta
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Opoziční skupiny se snažily zorganizovat v Ostravě demonstrace, v samém zárodku však byly zmařeny

„Republiku si rozvracet nedáme!“
z archivu města

V letošním roce si připomínáme 30.
výročí Sametové revoluce. Skoro denně se objevují články v novinách a reportáže v televizi a rozhlase, které tuto
událost reflektují. Podívejme se však
alespoň v krátkosti na stav, v jakém se
Ostrava v roce 1989 před pádem normalizačního režimu nacházela.

kář tehdejšího městského obvodu Ostrava 3, obyvatelé mohli podle charakteristického zápachu poznat, ze které
strany vane v daném okamžiku vítr.
Pokud šlo o dusivý chemický zápach,
jednalo se o severní proudění „přinášející výsledky práce MCHZ“, nasládlý
pach hnijících odpadů dřevní hmoty
signalizoval jižní směr a „pozdravy od
Biocelu v Paskově“, a při východním

Náměstí Lidových milicí (dnes Masarykovo náměstí) v Moravské Ostravě v 80.
letech 20. století. V popředí socha milicionáře, odstraněná na konci roku 1989.

Ocelové srdce republiky
Dá se říci, že Ostrava byla až do konce 80. let 20. století stále oním „ocelovým srdcem“ republiky. Nadále se
zde produkovalo 17 % celostátní těžby
uhlí, 65 % koksu, 40 % oceli a 45 %
surového železa. Město bylo se svými
331 219 obyvateli po Praze, Bratislavě
a Brně, čtvrté největší v Československu. Ze všech českých měst zaujímala
Ostrava první místo v podílu zaměstnaných v průmyslu (především hutích
a dolech) přesahujícím 40 % a jedním
z hlavních důvodů, sehrávajících podstatnou roli v rozhodování lidí o přestěhování do Ostravy, byly stále vyšší
mzdy ve vybraných odvětvích hospodářství.

Stav životního prostředí
Závažným problémem zůstával stav
životního prostředí. Prašnost vykazovala kolísavé hodnoty kolem 330 tun
na km2 za rok. Hygienická norma 150
tun na km2 byla po celou dobu normalizace překračována zhruba dvojnásobně, a v celorepublikovém měřítku
bylo Ostravsko na jednom z nejhorších míst v republice.
Jak si v roce 1989 povzdechl kroni-

větru si bylo možno „vychutnat vůni
koksových baterií Nové huti“.
Kvalita vody ve vodních tocích se od
roku 1960 zlepšila, ovšem i tak zůstaly
ukazatele znečištění nepříznivé, v některých případech dvoj- až trojnásobně horší, než připouštěly tehdejší hygienické normy.
Těžká dřina, poškozené životní prostředí a nepříliš zdravý životní styl
byly příčinami nízké střední délky
života, která zde dosahovala 66,22
roku u mužů (v současnosti 72,7 roku)
a 73,98 roku u žen (dnes 79,9 roku).
Okresu Ostrava-město patřila v tomto žebříčku nelichotivá 68 pozice ze
76 okresů ČSR. Rovněž počet potratů
překračoval průměr za celou tehdejší ČSR. Vysoká byla také kojenecká
úmrtnost, výskyt novotvarů, onemocnění dýchacích cest a vrozených vad.

z arivu města

K významnějším
investicím
do
oprav
historických budov v 80.
letech 20. století
v centru města
patřily
rekonstrukce Jiráskova
náměstí v roce
1980 a náměstí
Lidových milicí
(dnes Masarykovo náměstí) o pět
let později. V roce
1989 byla provedena
demolice
jedné z dominant
středu Moravské
Ostravy, uhelného prádla v areálu koksovny Ka- Ukázka rezolucí odsuzujících signatáře petice Několik vět
(Nová svoboda 4. 7. 1989).
rolina.
kratické diskusi a systémovým změKomunistická strana
nám. Výzvu postupně svými podpisy
Regionální organizace KSČ vstupo- podpořilo několik tisíc občanů, mezi
valy do roku 1989 bez významnějších nimi také Ostravané. Od 13. července
změn. Strana si přes deklarace o „pře- uveřejňovala Nová svoboda opět dle
stavbě a demokratizaci“ stále náro- známého scénáře odsuzující názory
kovala vedení a kontrolu prakticky a také vlastní kritické články. Do její
celého života společnosti. V lednu pro- redakce však docházely také anonymběhly v Praze demonstrace k 20. výro- ní dopisy, které s peticí souhlasily.
čí sebeupálení Jana Palacha. Násilně
Opoziční skupiny se snažily zorganipotlačené protesty vyvolaly v Ostravě zovat v Ostravě demonstrace k 21. výjen slabou odezvu. Režimní protiakcí ročí okupace ČSSR vojsky Varšavské
byla kampaň v denním tisku, ve kte- smlouvy a poté 28. října k 71. výročí
rém vycházely v naprosté většině for- vzniku samostatného českoslovenmální rezoluce kolektivů a jednotlivců ského státu, ale oba tyto pokusy byly
odsuzující aktivity nezávislých inicia- v samém zárodku zmařeny bezpečtiv. Všechny lze shrnout do hesel „Re- nostními složkami. Disent nezískal
publiku si rozvracet nadáme“ a „Klid do listopadových dnů mezi Ostravany
k práci, ne anarchii“.
širší podporu. Vše však změnil 17. lis29. června byla zveřejněna petice topad a následné události…
Několik vět, jejíž text vyzýval k demo
Martin Juřica

Bytová výstavba
Jednou z priorit rozvoje města zůstávala bytová výstavba. V roce 1989 se
postavilo 1362 bytových jednotek, což
však bylo o přibližně 1900 méně než
o deset let dříve.
Patrná byla naopak nedostatečná
údržba staršího domovního fondu.

Kladení věnců 28. 8. 1989 u rodného domu významného představitele KSČ Ka
rola Šmidkeho ve Vítkovicích. V pozadí funkcionáři regionálních organizací KSČ
a národních výborů. Příklad jedné z oficiálních akcí „režimního kalendáře“.
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Modernizace radvanického léčebného ústavu se konala za plného provozu

Uznání za pomoc
hendikepovaným

Po zhruba tři čtvrtě roku skončila modernizace Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) a Domu sociálních
služeb v Radvanicích, která zajišťuje
vyšší komfort jak klientům, tak zaměstnancům obou zařízení spadají-

Za pomoc lidem s hendikepem získaly ocenění Křišťálový kamínek rovněž
dvě osobnosti z Ostravy – Jan Horák
a Pavel Kreml.
Jan Horák založil organizaci Kafira, která pomáhá dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením a podporuje je v soběstačnosti. Ambulantní
i terénní služby poskytuje bezplatně.
Pavel Kreml působí jako předseda
Slezského klubu stomiků Ostrava.
Za 25 let práce ve prospěch zdravotně postižených lidí uspořádal stovky
osvětových, vzdělávacích, kulturních
a sportovních akcí, přednášel na světových kongresech. Závažně zdravotně postiženým lidem pomáhá zbavit
se strachu a dokazuje, že i se stomií
(vývodem) se dá kvalitně a dlouho žít.
Zvláštní ocenění získal kapelník
Trigon Bandu Jiří Neduha. V kapele
s ním vystupují hendikepovaní hudebníci a zpěváci. Hudebník, básník,
spisovatel, textař a divadelník Jiří
Neduha se práci s lidmi s hendikepem
věnuje dlouhodobě právě prostřednictvím hudby a divadla. 
(rs)

Léčebna nabídne klientům vyšší komfort
okna i dveře a opravené balkony. Rekonstrukcí prošla také plynová kotelna a navazující energetické hospodářství. Stavební úpravy přišly na 53,6
milionu korun, úprava kotelny na dalších 6,3 milionu.

Radvanická léčebna a Dům sociálních služeb po modernizaci.  Foto: René Stejskal

cích pod Městskou nemocnici Ostrava. Objekty v radvanickém areálu mají
zateplené obvodové pláště, vyměněná

Všechny práce byly financovány
z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, z prostředků Evropské

unie a Operačního programu Životní
prostředí.
„Práce se konaly za plného provozu. Pro klienty a zaměstnance to bylo
náročné období. Děkuji jim, jak vše
skvěle zvládli. Jsem rád, že se nám podařilo zvýšit komfort klientů, protože
nejen akutní nemocniční péči, ale také
stále nedostatkovou, následnou péči
považujeme za velmi důležitou a věnujeme jí patřičnou pozornost,“ zdůraznil náměstek primátora pro sociální
oblast a zdravotnictví Zbyněk Pražák.
Radvanický odborný léčebný ústav
zajišťuje komplexní péči o pacienty
v oboru geriatrie. Disponuje 124 lůžky
ve třílůžkových, dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích rozdělených do
čtyř stanic, které jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové. Péči
v LDN poskytuje šest lékařů a 70 nelékařských zdravotnických pracovníků.
V areálu sídlí také Dům sociálních služeb. I jeho tři stanice s 66 lůžky prošly
modernizací. O klienty se v objektu
stará 43 nelékařských zdravotnických
pracovníků. 
(ig)

Ostrava vyhlásila válku černým skládkám u kontejnerů
V nedávném průzkumu společnosti
OZO Ostrava 11 procent občanů Ostravy přiznalo, že objemné odpady
z domácnosti odložili nelegálně na
zem vedle kontejnerového stání. Na
ostravských sídlištích se černé skládky
u kontejnerů objevují opakovaně. Jsou
přitom pro občany nebezpečné, obtěžující a jejich odklízení je nákladné.
„Dlouhodobě se snažíme působit na
veřejnost osvětovými kampaněmi na
podporu třídění a správného naklá-

dání s odpadem. A přestože jsme za tu
dobu zaznamenali u občanů v této oblasti velký pokrok, stále se na ostravských sídlištích potýkáme s odpadem,
který lidé bezohledně odloží k popelnicím. Jen v loňském roce svezlo OZO od
kontejnerů 641 tun objemných odpadů,“ připomenula náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
OZO chce společně s městem upozornit občany na tento problém, proto
nebude po dobu tří týdnů odvážet od

kontejnerů objemný odpad. Kontejnery vybaví velkými informačními samolepkami, kde se lidé dozvědí možnosti,
jak se velkoobjemového odpadu zbavit. Občané by si tak měli uvědomit,
že řešení tohoto problému je na nich
samotných. Do akce se zapojí i strážníci městské policie. Ti loni řešili 64
případů nelegálně odloženého velkoobjemového odpadu. Pokuta se v takovém případě může vyšplhat až na 50
tisíc korun.

Odpad, který se nevejde do kontejnerů před domem, patří správně do
některého z 11 ostravských sběrných
dvorů, kam ho Ostravané mohou odevzdat bezplatně. Kromě toho funguje
i služba mobilního svozu objemných
odpadů, kterou si mohou občané od
letoška objednat pohodlně přes nový
e-shop OZO Ostrava. A do třetice lze
odkládat objemné odpady do velkoobjemových kontejnerů, které ostravské
obvody přistavují dvakrát do roka. (rs)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou
Provozní 4a, Ostrava-Třebovice, tel. 599 455 191, www.utulekostrava.cz, od úterý do neděle
Dáša – váha: 14 kg, věk: 8 let
Dáša je asi 8letá pohodová fenka,
která hledá nový domov, ve kterém
se může zabydlet. Je čistotná, bude
ráda za dům se zahradou nebo i za
byt, kde bude mít svůj pelíšek, k zachumlání i odpočinku. Když není
zrovna aktivní někde na procházce, ráda si užívá klidu, nebude tedy
zrovna vhodným společníkem k úplně malým dětem.

Baruna – váha: 16 kg, věk: 10 let
Fenka pro lidi, kteří by chtěli svůj
volný čas naplnit láskou a trpělivostí
s touto fenkou. S největší pravděpodobností žila celý svůj život na ulici.
Neumí v lidech číst, ale snaží se o důvěrný kontakt. Jakékoli prudší pohyby, zatahání na vodítku nebo třeba jen
hlazení je pro ni zatím ne zcela osvojená činnost. Je čistotná, na krmení
nenáročná, vhodná do bytu.

Kurt – váha: 25,5 kg, věk: 2,5 roku
Je to veselý a aktivní mladý pes vhodný k rodinnému domu, nejen jako hlídač, ale jako parťák pro sportovní rodinu, která má již odrostlejší děti. Za
pamlsky umí udržet pozornost, ale základní výchova bude nutná. Velmi rád
si hraje s míčky jakýchkoli velikostí,
ale přinášet je zatím neumí, je to spíše
velmi zábavná hra na honěnou, která
ho nikdy nepřestává bavit.

Dimi – váha: 6 kg, věk: 7 let
Od pohledu veselý pejsek, který má
rád pohyb, dlouho nemohl odejít do
nového domova, jelikož jeho kondice
byla zanedbaná. Celodenní pozorností, péčí a láskou může nabýt dojmu, že při pohledu na jeho nevinný
výraz je mu vše dovoleno a převezme
situaci „do svých tlapek“. Zkušenější
páneček si s ním poradí a ukáže mu
jeho hranice.
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Olympionici se opět po roce setkali
Sportovci, kteří reprezentovali naši
vlast na olympijských hrách, se v pá-

tek 25. listopadu setkali v ostravském
hotelu Best Western Vista.

Čtyři olympijští vítězové u jednoho stolu. Zleva: Vítězslav Mácha, Verner Lička,
Ota Zaremba a Hans Zdražila. 
Foto: René Stejskal

„V rámci našeho regionu se setkáváme už počtrnácté. Neorganizujeme
jen výroční setkání, ale především se
snažíme finančně podpořit olympioniky, kteří už jsou ve vyšším věku. Zajišťujeme jim také lázeňskou a odbornou
lékařskou péči a sociální služby. Jsme
rád, že nám hodně pomáhá město Ostrava a kraj,“ zmínil předseda regionálního klubu olympioniků Aleš Depta.
Olympioniky přišel pozdravit primátor Tomáš Macura. Prozradil, že
Ostrava v době konání olympijských
her v Tokiu opět uspořádá Olympijský festival. „Jsme jediným městem
v České republice, které pořádá letní
a zimní olympijské festivaly. Navštěvují je statisíce sportovních fandů,“
připomenul Tomáš Macura. 
(rs)

Vítkovičtí zápasníci obhájili mistrovský titul
Poslední ligové kolo první ligy mužů
v zápase ve volném stylu se konalo
12. října v Brně. Zápasníci TJ Sokol
Vítkovice vedli tabulku, avšak museli
své prvenství potvrdit. Sice existovala
jen teoretická možnost, že je někdo ze
soupeřů v tabulce předstihne, nicméně Vítkovičtí neponechali nic náhodě. Porazili pražské soupeře 9:1, poté
Hradec Králové 9:0 a Brno 8:2.
„Získali jsme již devátý titul v řadě
za sebou. Kvůli reprezentačním povinnostem nám v úvodních dvou kolech
chyběli naši juniorští reprezentanti
David Kopřiva, Vojtěch Piskoř a Matouš Vondál. Jsou věkem ještě junioři,

ale patří k oporám našeho týmu. I proto jsme v prvním kole v domácím prostředí skončili až třetí,“ uvedl předseda
oddílu a zároveň trenér Milan Slončík.
Vítkovický oddíl přitom mohl požádat
o přeložení svých zápasů až po skončení reprezentačních akcí, ale nechtěl
narušovat chod ligy, proto o odklad
nepožádal. Vítkovičtí borci postupně
ztrátu dotahovali a v posledním kole
doslova excelovali.
Vítkovičtí jsou hrdi, že za jejich tým
nastupují především vlastní odchovanci. Mladou generaci reprezentují
Josef Potůček, Rostislav Vrška, David
Kopřiva, Šimon Kopřiva, Vojtěch Va-

lenta, Vojtěch Piskoř a Matouš Vondál. Střední generaci zastupují Vratislav Chotaš, Tomáš Zezulák, Martin
Gurbovič a Petr Krejčí. V případě potřeby nastupují i starší zápasníci, kteří
pamatují první titul z roku 1998 Pavel
Sztwiertnia, Aleš Kolařík nebo Roman
Piskoř.
„Družstvo doplňovali také zápasníci z jiných oddílů, např. Kuanishbek,
Tolegenov, Baron, Kopecký, Herman,
Deák, Tiefenbach, Sciranka, Pačuta,
Tomiczek a Štěpána. Široký kádr bude
základem boje o jubilejní desátý titul
v příštím roce,“ věří trenér Roman
Piskoř. 
(rs)

Dominika Geržová
si přivezla bronz
Plavci KPS Ostrava Dominika Geržová a Dominik Vavrečka se v druhé
polovině září zúčastnili Mistrovství
Evropy ve vodním záchranném
sportu v italském Riccione. Pořadatelé rozdělili soutěže do pěti dní.
Dominika Geržová zazářila v disciplíně Surf Race (plavání v moři)
a vybojovala bronzovou medaili.
Jednalo se o jediný medailový zisk
české seniorské reprezentace.
Dominik Vavrečka obsadil v prvních čtyřech dnech v jednotlivcích
a štafetách dvakrát osmé, 12. a 13.
místo. Největší naději na dobrý výsledek měl v disciplíně Beach Flags,
v níž byl již osmý na mistrovství Evropy 2017 a 13. z letošního mistrovství světa v australském Adelaide.
Dominik se probojoval do finále
a obsadil šestou příčku, což byl nejlepší mužský výsledek na šampionátu v Riccione. 
(rs)

Stolní tenisté
hrají Ligu mistrů
Tým TTC Ostrava hraje Ligu mistrů
ve stolním tenisu. 24. října podlehl
venku dánskému týmu Roskilde 0:3,
o týden později Dány uvítal v herně na
Černé louce (zápas se hrál po redakční
uzávěrce).
Doma se Ostravané ještě utkají
9. prosince s rakouským týmem SPG
Walter Wels. 
(rs)

Hasiči z Ostravy získali medaile na mistrovství světa i republiky
Ostravští hasiči uspěli na mistrovství
světa v požárním sportu. Medaile přivezli i z mistrovství České republiky.
Medailisty přijal 17. října na ostravském magistrátu primátor Tomáš Macura společně s ředitelem HZS MSK
gen. Vladimírem Vlčkem, vedoucím
reprezentace a starostou Nové Vsi Tomášem Lefnerem a starostou Michálkovic Martinem Juroškou.   
„Děkuji vám za skvělou reprezentaci. Účastnil jsem se jako divák mistrovství světa v roce 2016 a byl to pro
mne úžasný zážitek. Sám se snažím
sportovat a vím, kolik sil stojí zlepšit se o jedinou vteřinu. Jste pro mě
všichni borkyně a borci,“ řekl primátor Tomáš Macura.
„Mistrovství republiky v požárním
sportu se uskuteční v příštím roce
v Ostravě na Městském stadionu ve
Vítkovicích. Již jsem o akci hovořil
s primátorem a děkuji, že nás podporuje,“ dodal Vladimír Vlček. „Budete
závodit na stadionu, kde běhal Usain
Bolt. To bude pro vás velká motivace,“
usmál se primátor Macura.
„Závodíme za Sbor dobrovolných

hasičů Michálkovice. Do přípravy na
české mistrovství jsme daly hodně času
a úsilí. Titul je pro nás odměnou. Přitom jsme nezačaly dobře, v družstvech
jsme byly po první disciplíně až čtrnácté. Postupně jsme se propracovaly až
na první místo,“ líčila Veronika Krpcová. Adam Krpáč zase popsal přípravu
mužů. „Trénujeme hodně ve svém volnu, i proto je úroveň našich týmů tak
vysoká,“ vysvětlil Adam Krpáč.

Světový šampionát
Na zářijovém mistrovství světa v požárním sportu získalo družstvo žen
druhé místo. Vicemistryněmi světa se
staly i dvě dívky ze Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Michálkovice Veronika Krpcová a Karolína Vyvialová.
Mužský tým vybojoval na světovém
šampionátu bronz. Za něj závodili i členové HZS Moravskoslezského
kraje Daniel Klvaňa, Pavel Krpec a Jan
Vyvial. Daniel Klvaňa navíc získal
druhé místo v individuálním závodě
v běhu na 100 metrů s překážkami,
kdy v základní části vytvořil světový
rekord této disciplíny.

Mistrovství České republiky

Na přelomu srpna a září se konalo
mistrovství České republiky v požárním sportu. V kategorii dobrovolných
hasičů zvítězilo družstvo žen z Michálkovic doplněné dívkami z Nové Vsi.
V kategorii profesionálních hasičů
reprezentoval Moravskoslezský kraj
desetičlenný výběr hasičů z územních
odborů Ostrava a Karviná. Celkově
skončil druhý. V jedné z disciplín,

štafetě na 4x 100 metrů s překážkami
družstvo ve složení Daniel Klvaňa, Tomáš Drobisz, Richard Svačina, Pavel
Krpec překonalo český rekord. Souběžně se šampionátem dospělých se
konalo mistrovství dorostu ve výstupu
na cvičnou věž. Mezi dorostenkami
(15 – 16 let) vybojovala titul Karolína
Lefnerová z SDH Ostrava-Nová Ves
a rovněž mistrem republiky ve starších
dorostencích se stal Maxim Rokosz
z SDH Ostrava-Michálkovice. (rs)

Medailisté na společném snímku s primátorem Tomášem Macurou. Foto: R. Stejskal
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Advent plný Křídlení
bude opět pomáhat
Festival dobročinnosti Advent plný
Křídlení se koná již počtrnácté ve
čtvrtek 28. listopadu od 15 hodin
v multifunkční aule Gong v Dolní
oblasti Vítkovice.
Desítky neziskových organizací
nabídnou návštěvníkům vánoční
dárky občerstvení a připraví zážitkové a kreativní dílny. V programu
vystoupí zpěvák a hlasový improvizátor Patrik Kee, klavírista Denis
Szalbot a klienti neziskových organizací.
Před aulou Gong bude v 17 hodin
rozsvícen vánoční stromu a zahájen
advent.
Na Advent plný Křídlení navazuje TyrkysOVA sbírka ve dnech 25.
až 27. listopadu, která ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava
vysílá do ulic i vozidel městské hromadné dopravy dobrovolníky s kasičkami první skutečně regionální
veřejné sbírky.
Kromě Tyrkysové sbírky se veřejnost může zapojit i do elektronické
dražby, která od 1. listopadu nabízí na webových stránkách www.
kridleni.cz možnost přihazovat na
předměty neziskových organizací.
Předměty představují příběhy,
které se odehrávají uvnitř organizací a mají pro organizace i klienty výjimečnou přidanou hodnotu.
Budou k vidění i na Adventu plném
Křídlení a nejzajímavější předměty
postoupí do veřejné dražby přímo
na pódiu.
Výtěžek Tyrkysové sbírky získají
organizace a projekty, které pomáhají potřebným. 
(rs)
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Napojení na polské trasy umožní návštěvu příhraničních obcí a meandrů Olše

Cyklostezka propojila Hrušov s Bohumínem
cykloturistika

Nová cyklostezka vedoucí po pravém
břehu řeky Odry spojuje Ostravu s Bohumínem. Úsek mezi Hrušovem a Vrbicí je dlouhý 1,2 kilometru a navazuje
na síť cyklostezek vedoucích až do polských obcí.
Cyklostezku se podařilo postavit
díky dvouletému česko-polskému projektu, do kterého byly spolu s Ostravou a Bohumínem zapojeny také polské obce v pohraničí Krzyżanowice,
Gorzyce a Mszana.
„Možnost zapojit se do projektu
jsme uvítali, protože jsme tak mohli propojit Ostravu s Bohumínem po
pravém břehu řeky Odry a dál do Polska. Společný projekt rozšířil síť cyklostezek a jejich vybavení doprovodnou

Náměstkyně primátora Kateřina Še
bestová vyráží na novou cyklotrasu.

Foto: René Stejskal

infrastrukturou. Spojí se tak partnerské obce Polska a Česka a zdůrazní turistické a kulturní hodnoty pohraničí,
zvýší návštěvnost atraktivních míst.
Sama mám ráda okolí řeky Olše a její
meandry, je to nádherné místo. Všem
doporučuji,“ připomenula náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.
Cyklisté najdou na stezce cykloboxy,
pikniková místa, odpočívadla, lavičky,
cyklistické značky a informační cedule. Cyklostezka mezi Hrušovem a Vrbicí stála 8,9 milionu korun.
Ostravští cyklisté mohou využít přes
260 kilometrů cyklostezek. Jejich podrobný popis s délkou, profilem a navazujícími trasami najdete na webu
www.ostravainfo.cz pod odkazem Objevuj Ostravu/Na kole. 
(rs)

Ostravská zoo má nového hrošího samce
V říjnu byl z belgické Zoo Antverpy do
ostravské zoologické zahrady dovezen
nový samec hrocha obojživelného, aby
utvořil nový chovný pár se zdejší samicí. První dny pobýval hroší samec v zázemí, aby si postupně zvykal na nové
prostředí.
Samec hrocha obojživelného se narodil 1. května 2009 ve francouzském
Parc Zoologique d‘Amneville. Od roku
2016 pobýval v belgické zoo v Antverpách. Pro mladou, téměř šestiletou,
samici, která byla do Ostravy přivezena v roce 2016 z Anglie, si jej ostravská zoo vybrala sama, jelikož od roku
2006 vede Evropskou plemennou knihu pro hrochy.
„Několik dní po příjezdu trávil samec v zázemí pavilonu Tanganika, aby

se po transportu uklidnil. Chovatelé
ho již pustili i do expoziční části, kde
jej mohou vidět i návštěvníci. Zatím
zůstává oddělen od samice bariérami
na souši i v bazénu, obě zvířata se ale
mohou vidět a pomalu se seznamovat.
Kdy dojde k jejich spojení, uvidíme
podle vzájemného chování, věříme ale,
že do budoucna spolu utvoří harmonizující pár a zapojí se do reprodukce,“
říká zooložka Adéla Obračajová.
Chov hrochů v ostravské zoo začal
v roce 1967 dovozem šestileté samice, která v Ostravě žila až do své smrti v roce 2009. Druhým hrochem byl
v roce 1968 přivezený samec (*1967),
který žil v zoo dlouhých 50 let. Uhynul
na konci roku 2018. Třetím hrochem
přivezeným do Ostravy byla až v roce

2016 mladá samice z anglické Zoo
Whipsnade. Nový samec je tak čtvrtým hrochem, který byl do Ostravy dovezen. Naopak, několikanásobně více
hrochů bylo ze zoo odvezeno. Jednalo
se o úspěšně odchovaná mláďata. První mládě hrocha se v Ostravě narodilo
v roce 1972. Byla to samička a stala se
vůbec prvním hroším mládětem v celém tehdejším Československu.
Od roku 2005 je hroch erbovním
zvířetem zoo. O rok později byla zahrada pověřena Evropskou asociací
zoologických zahrad a akvárií vést
a vydávat Evropskou plemennou knihu hrochů obojživelných. Celkem se
do dnešního dne narodilo v Zoo Ostrava 32 hrochů, z nichž 18 se podařilo
odchovat. 
(šn)

Galerie nabízejí přehlídku tvorby mladých i renomovaných umělců
Ostravské galerie v centru města připravily sérii výstav, které můžete navštívit během listopadu. Galerie Dole
v Antikvariátu a Klubu Fiducia opět

Galerie Magna naopak sáhla po renomovaném umělci Jiřím Davidovi.
Ten tentokrát vyměnil štětec a barvy
za fotoaparát a vyrazil do pražského
Veletržního paláce na výstavu Alberta Giacomettiho. „Nafotil jsem stíny,
které vrhají jeho sochy. Snímky jsem
nevytiskl na fotografický papír, ale
na broušený hliník,“ líčil Jiří David.
Vznikly tak originální artefakty, které
si návštěvníci mohou prohlédnout do
konce listopadu.

Jiří Marek v galerii Dole.

cílí na mladé umělce. Tentokrát vystavuje tvorbu absolventa AVU Jiřího
Marka. Název výstavy Šatna na konci
chodby odkazuje na proměnlivý stav
lidského podvědomí. „Vyjadřuji se
klasickou malbou. Mám rád expresi,
moderní směry, ale malba je mi nejbližší,“ uvedl Jiří Marek. Jeho výstava
trvá do 4. prosince.

Giacomettiho stíny a Jiří David.

Ostravský malíř Robert Šafarčík
se představuje v galerii ZaZa. Jeho
inspirací je výtvarná scéna 60. let,
především strukturální abstrakce.

Barvy Martina Straky.

Fotografie vystavuje také Martin
Straka. V Galerii Art Hobby se ohlédl
za deseti ročníky festivalu Colours of
Ostrava. Výstavu nazval Barvy Martina Straky, barevný festival však nafotil
černobíle. Objektivem nemířil jen na
hudebníky na pódiu, ale i mezi diváky.
Podařilo se mu tak například zachytit
cyklistu, který padá po hlavě do velké
kaluže vody. Strakovy snímky budou
vystaveny do 22. prosince.

Robert Šafarčík v galerii Zaza.

Fota: René Stejskal

Šafarčíkovy expresivní malby jsou
plné dynamiky a barev, přičemž autor
kombinuje olejové malby a aerosolem,
spreji a fixy. Zájemci mohou výstavu
navštívit až do 2. prosince. 
(rs)

