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Dlouhodobý plán rozvoje území 
mezi Černou loukou a Dolními Vít-
kovicemi má první jasné obrysy. Jak 
může vypadat za 30 let? Ladem ležící 
brownfield, ohraničený Dolní oblastí 
Vítkovice a Karolinou, se změní k ne-
poznání. Vznikne zde moderní obyt-
ná čtvrť s přírodním parkem a novou 
městskou třídou, která pohodlně pro-
pojí centrum Ostravy s Dolními Vít-
kovicemi. Chybět nebude ani přímá 
vazba na nábřeží. Dotčená lokalita je 
známá jako „Pod Žofínkou“, a to podle 
historické železárenské huti.

Město Ostrava společně s vlast-
níkem brownfieldu společností Pod 
Žofínkou s.r.o. představili veřejnosti 
koncepční urbanistickou studii na 
využití tohoto strategického území 
zpracovanou sdružením 4 ct/koucky
arch.cz/Sendler/Špilar. Možnosti 
seznámit se s tímto záměrem využi-
lo několik set lidí, kteří si do multi-
funkční auly Gong přišli poslechnout, 
co danou oblast v budoucnu čeká. Zá-
stupci vedení města spolu s renomo-
vanými odborníky jim taktéž nastí-
nili záměr rozvoje širšího zájmového 

území včetně samotné Černé louky 
a Dolní oblasti Vítkovice.

„Brownfield ‚Pod Žofinkou‛ na po-
mezí lokalit Karolina a Dolní Vítko-
vice má velikost 18,78 hektarů a patří 
mezi strategické rozvojové zóny měs-
ta zařazené do našeho strategického 
plánu FajnOVA. Celé zájmové území 
pak necelých 100 hektarů. Je pro-
to zásadní, že jsme nalezli základní 
shodu s vlastníky i klíčovými aktéry 
jak na principech území, tak snad 
i na postupu prací. V nejbližší době 
předložíme zastupitelstvu města ná-

vrh memoranda o spolupráci a za-
hájíme návazné přípravné práce,“ 
shrnul ostravský primátor Tomáš 
Macura.

Území Pod Žofinkou je ze dvou 
stran rámováno kolejemi, ze třetí pak 
řekou Ostravicí. Aktuálně se záro-
veň jedná o uzavřený areál, který je 
faktickou bariérou, bránící v pohybu 
chodcům i motoristům. Pěšky je mož-
né území obejít pouze kolem nádraží 
Ostrava střed, autem pak přes ulici 
Místeckou. Návrh, kterému před-
cházela důkladná analytická část, byl 

 Lukáš Kaboň
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zpracován v několika scénářích, vždy 
v návaznosti na absorpční potenciál 
města. Minimální scénář definuje nej-
menší myslitelný rozsah, při kterém 
se vyplatí do území investovat. Scénář 
maximální naopak stanoví limitní ka-
pacity území a města. K realizaci je pak 
doporučen scénář optimální. Právě ten 
předpokládá koncentraci až 12 tisíc no-
vých potenciálních obyvatel a uživatelů 
území, z toho až 7 600 trvale bydlících. 
V praxi si lze rozdílnost scénářů před-
stavit v hustotě zástavby a výšce nově 
vznikajících objektů.

Z pohledu celého města je klíčové 
propojení centra Moravské Ostravy 
s Dolní oblastí Vítkovice skrze lokality, 
které se nacházejí v různém stavu rea 
lizace. Pokud se Ostrava má v těchto 
místech rozvíjet, potřebuje, aby byly 
propojeny a sjednoceny městskou 
třídou, která území pomyslně otevře 

a vtiskne mu novou identitu. V bu-
doucnu by v území mohlo bydlet až 
24 000 lidí. Jednou z důležitých částí 
je území Černé louky, kde se už nyní 
podnikají kroky k tomu, aby zde mohl 
vzniknout park u řeky Ostravice s prs-
tencem nových budov. Ateliér MAPPA 
začal pro Černou louku zpracovávat 
územní studii, její koncept bude veřej-
nosti představen v létě, dokončení se 
odhaduje do konce roku.

Právě během diskuse v Gongu 
architekt Roman Koucký před‑
stavil další plány rozvoje Dolní 
oblasti Vítkovice, které se ode‑
hrají na ploše zhruba 20 hekta‑
rů: „Území Pod Žofinkou je spícím 
pokladem Ostravy. Proto jsme se 
pokusili navrhnout část města, která 
propojí dva klíčové fenomény Ost-
ravy – centrum a Dolní Vítkovice –  
a podpoří jejich význam. Studie na-
značuje možnou strukturu města pro 
jedenadvacáté století, města s vyso-
kou kvalitou života. Území se může 
stát architektonickým vyvrcholením 
nové části centra města. Klíčové je 
propojení rovnou a širokou městskou 
třídou s tramvají.“

V návaznosti na nově navrženou 
strukturu území představili základní 
vizi dalšího rozvoje také dvorní archi-
tekti Dolní oblasti Vítkovic Josef Ples-
kot a Jan Světlík.

Práce na vstupních podkladech 
zaberou přibližně 1,5 roku. První fak-
tické realizace k propojení území by 
mohly být zahájeny do 5 let. Brown-
field Pod Žofinkou prochází sanací, 
která by mohla skončit v roce 2031.

Revitalizovat nevyužitá území 
a proluky za účelem propojení ur-
banizovaných částí města, mít více 
propojené centrum města směrem 
na Dolní Vítkovice, podporovat 
vznik nových kolejových tratí a vy-

užít potenciálu širších frekventova-
ných „bulvárů“ k propojení a oživení 
města jsou konkrétní aktivity, které 
vycházejí ze Strategického plánu 
rozvoje města Ostravy na období  
20172023, který se realizuje pod 
značkou FajnOVA. Aktivity vychá-
zejí ze strategických cílů č. 1 Propojit 
město uvnitř i se světem a č. 2 Oživit 
historické centrum města. Čtvrť Pod 
Žofinkou je tak jedním ze strategic-
kých projektů města, jelikož po rea-
lizaci tyto cíle významně naplní. MS Lukáš Kaboň

„Pro město jako celek je 
na návrhu skutečně stě-
žejní jeho základní struk-
tura. Navrhovaný bulvár, 
přes kilometr a půl dlouhá 
městská třída obsahující i 
tramvajovou trať, má za cíl 
propojit Smetanovo náměs-
tí a Vítkovice. Zasahuje tak 
významně širší území, než 
je nyní zpracováno v rámci 
lokality Pod Žofinkou. Ná-
sledujícím krokem města 
proto bude prověření návr-
hu v celém dotčeném území, 
především v zastavěné části 
města od Černé louky, které 
aktuálně zpracovává MA-
PPA, po Trojhalí a zároveň 
příprava podkladů pro nut-
nou změnu územního plánu.“  
Zuzana Bajgarová, náměst‑
kyně primátora pro investice
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Každý, kdo má zajímavý nápad, jak 
zkrášlit své okolí, se může se svým pro-
jektem přihlásit a od města obdrží na 
jeho realizaci finance.

Dotační program města Ostravy 
TVOŘÍME PROSTOR!!! dává příleži-
tost aktivním lidem zrealizovat vlastní 
představy a projekty. Zároveň tak pod-
poruje komunitní život a pomáhá dělat 
z „nemíst“ příjemné prostředí k životu 
a trávení volného času.

Máte vlastní nápad?
 Pošlete nám jej, získat můžete 
až 500 000 Kč.

Více se dozvíte na:
www.tvorimeprostor.cz RED

Představujeme podobu  
ostravského muralu

V mezinárodní výtvarné soutěži Mu-
ral Bazaly zvítězil výtvarník Jan „Bogy“ 
Lörincz. Betonovou zeď poblíž někdej-
šího fotbalového svastostánku tak oz-
dobí jeho malba s názvem „Zeď našeho 
kmene. Zeď záznamů“. 

Vítězný projekt uspěl v ostré kon-
kurenci dalších 10 návrhů. Odborná 
porota, která jej vybírala, se skládala 
ze tří zástupců odborné veřejnosti, po 
jednom zástupci v ní mělo také vedení 
kraje a města. Soutěž vyhlásilo statu-
tární město Ostrava společně s Morav-
skoslezským krajem, který je majite-
lem zdi a následně realizaci díla zadá.

„Děkujeme za všechny návrhy, kte-

ré se sešly, představovaly skutečně 
pestrou škálu možností, od velmi ná-
zorných až po ryze symbolické, avšak 
nápadité a odvážné. Porota i přizvaní 
odborníci je všechny řádně posoudili, 
a nakonec jednomyslně vybrali ná-
vrh, který je i příběhem našeho města, 
a ohodnotili jej jako vysoce osobitý a 
originální výtvarný počin. Věřím, že 
zaujme kolemjdoucí či jedoucí nejen 
napoprvé, ale naopak dlouhodobě,“ 
zhodnotila náměstkyně primá‑
tora Zuzana Bajgarová.

Lörinczovo dílo zachycuje proměny 
Ostravy a Moravskoslezského kraje v 
toku času. Nechybí ani odkaz na za-

ložení fotbalového Baníku Ostrava, 
klubu, který je s Bazaly neodmyslitelně 
spojen.  Autor navíc při vlastní realiza-
ci malby počítá s použitím pigmentu 
vytvořeného ze stavebního odpadu 
a odpadů z těžby nerostů v blízkosti 
dané lokality. S tímto jedinečným pro-
cesem chce Lörincz prostřednictvím 
workshopů seznámit i studenty umě-
leckých škol.

Ostrava jako město plánuje street 
artovou tvorbu podporovat nadále. 
Aktuálně je například ve stadiu příprav 
mural pro rekonstruovaný podchod  
u zastávky Dřevoprodej.  MS

Speciální městský fond, který při-
spívá ostravským dětem základních 
a mateřských škol na pobyty na čerst 
vém vzduchu během topné sezóny, 
existuje v Ostravě již od roku 2010. Za 
jeho fungování byl zájem o takzvané 
ozdravné pobyty zatím největší právě 
v tomto školním roce 2021/2022.

„Obdrželi jsme 40 žádostí škol 
zřizovaných městem a čtyři žádos-
ti soukromých škol. K absolvování 
ozdravného pobytu se v rámci tohoto 
programu přihlásilo nejvíc dětí v his-
torii existence fondu, celkem 5  084. 
Jsem ráda, že jsme žádné žádosti 
nemuseli krátit, a mohli jsme pokrýt 
všechny požadavky. Ve fondu jsme 
měli dostatek finančních prostřed-
ků z předchozí sezóny, kdy se žádné 

pobyty v horách nemohly uskutečnit 
kvůli probíhající pandemii spojené 
s onemocněním covid-19,“ uvedla 
náměstkyně primátora Kateřina 
Šebestová.

„Příspěvek z fondu je šest tisíc ko-
run na jednoho žáka a poskytuje se 
prostřednictvím žádostí škol. Z fondu 
mohou být hrazeny náklady na poby-
ty v délce minimálně 14 dnů v oblasti 
s odpovídající kvalitou ovzduší. Z pro-
středků lze hradit ubytování, stravo-
vání, dopravu, doprovodný program 
ozdravného charakteru.

Věřím, že finanční příspěvek šest 
tisíc na jedno žáka je pomoc pro ro-
dinný rozpočet. Navíc, pro některé 
rodiny to je jediná možnost během 
roku, kdy se jejich děti dostanou ven 

z městského prostředí,“ dodala Ka‑
teřina Šebestová.

Do fondu bylo od jeho zřízení z roz-
počtu města postupně převedeno již 
157,5 milionu korun. K financování 
pobytů pomohly také příspěvky prů-
myslových podniků. Dar ve výši 50 ti-
síc korun poskytl BorsodChem MCHZ, 
částkou 170 tisíc korun přispěl Tameh 
Czech a Veolia Energie ČR darovala 
částku 250 tisíc korun. Milion korun 
byl do fondu připsán letos od společ-
nosti Liberty Ostrava a 500 tisíc věno-
valy OKK Koksovny.

Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do 
Beskyd, dále pak do oblasti Jeseníků 
a Orlických hor. Díky fondu mohlo od 
roku 2010 do hor vyrazit více než 23 
tisíc dětí. MS

„Každým rokem obesílám 
průmyslové podniky na Os-
travsku takzvaně „s pros-
bou“ o finanční zapojení, aby 
mohli školáci a děti z ma-
teřinek během zimy, kdy 
je zhoršená kvalita ovzdu-
ší, vyjet ven do přírody na 
čerstvý vzduch. Mrzí mě, že 
těch firem, které přispějí ně-
jaké finance, je velmi málo 
a mnohdy reagují právě až 
na můj dopis a nepřispívají 
automaticky. Některé i při 
svých velkých obratech da-
rují například jen 50 tisíc. 
Za 12 let existence fondu šlo 
na ozdravné pobyty více než 
157 miliónů přímo z rozpoč-
tu města a finanční dary 
podniků činily celkově dva-
cet miliónů. Výjimkou mezi 
znečišťovali je společnost Li-
berty Ostrava, která přispí-
vá pravidelně každoročně 
a od roku 2010 věnovala do 
fondu na ozdravné pobyty 
částku 11,4 miliony korun.“ 
Kateřina Šebestová, náměst‑
kyně primátora pro životní 
prostředí

Tvůrcem útul-
ného veřejného 
prostoru může 
být každý
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Už od poloviny května pořádá Kul-
turně sportovní spolek Elegant 3. 
ročník komentovaných vyjížděk „Do 
sedel“. Jeho cílem je podpořit aktivní 
životní styl a zároveň seznámit zájemce 
s ostravskými pamětihodnostmi z cyk-
listického sedla. Spolku se letos podaři-
lo zapojit do projektu nové partnery a 
připravit bohatý doprovodný program. 
Ten je pro účastníky zdarma, stejně 
jako samotné vyjížďky.

Až do 25. září je pro širokou veřej-
nost nachystáno celkem 9 tematických 
jízd orientovaných na historii, kulturu 
a přírodu našeho regionu. Jejich tra-
sy organizátoři vybírají s ohledem na 
všechny věkové kategorie.

Komentované vyjížďky se konají za 
finanční podpory statutárního města 
Ostrava a Ostravských komunikací, a.s.

Podrobné informace najdete na 
www.elegantspolek.cz/dosedelinfor-
mace/.  MS

Koncem května ostravští zastupite-
lé na svém jednání schválili přijetí fi-
nančního daru od společnosti Promet 
Group ve výši 2 milionů korun. Peníze 
poslouží k rychlému začlenění uprch-
líků z Ukrajiny do života v moravsko-
slezské metropoli.

Finanční podpora bude rozdělena 
pro dva konkrétní účely. Celkem 1,5 
milionu korun je určeno ke spolufi-
nancování činnosti Krajského asistenč-
ního centra pomoci Ukrajině (KACPU) 
na Černé louce. Zbývající půlmilion 
pak zvýší objem městských prostřed-
ků na financování vzdělávacích vol-
nočasových aktivit ukrajinských dětí i 
dospělých občanů.

Ostravský primátor Tomáš 

Macura zájem soukromé firmy 
o veřejné dění v Ostravě s pov‑
děkem ocenil. „Cením si každého 
daru, který pomůže řešit situaci lidí 
prchajících před válkou, kteří se k 
nám uchýlili do bezpečí. Prvotní vý-
znamná vlna solidarity pominula, 
nicméně pomoci je zapotřebí o to 
víc a i nadále, abychom uprchlíkům 
mohli zajistit začlenění do běžného 
života. O to víc jsem vděčný za dárce, 
kteří pomáhají i nyní či v pomoci po-
kračují kontinuálně. Finanční podpo-
ru budeme cílit k potřebným, využi-
jeme ji i při edukaci dětí a dospělých, 
abychom jim co nejvíce zjednodušili 
život v novém prostředí.“

K podpisu darovacích listin došlo 

dne 8. června 2022 v prostorách os-
travské Nové radnice, kde primátor 
Macura přijal členku představenstva 
a CMO společnosti Promet Group De-
nisu Materovou. Ta uvedla, že firma 
Promet Group dává tímto darem naje-
vo zájem o dění v regionu, kde půso-
bí: „Cílem této naší aktivity bylo, aby 
města díky získaným prostředkům 
mohla lépe reagovat na nově vzniklou 

situaci, s níž se kvůli válce na Ukrajině 
a příchodu uprchlíků musejí nepláno-
vaně vyrovnat a jež je stojí nemalé 
prostředky.“

Kromě Ostravy se společnost roz-
hodla pomocí finančních darů ulehčit 
zvládnutí současné situace související 
s ukrajinskou migrační vlnou také dal-
ším městům v kraji.  MS

Přesně 30 let uplynulo v letošním 
roce od založení Městské policie Os-
trava, kdy v dubnu 1992 složilo slib 
prvních 80 ostravských strážníků. 
Pamětníci si možná vzpomenou na 
charakteristické uniformy „černých 
šerifů“, stejně jako na bledě modré fa-
vority se žlutým pruhem a ostravským 
znakem.

Za tři dekády prošla ostravská měst-
ská policie značným vývojem, aby se 
dnes stala naprosto neodmyslitelnou 
součástí ochrany pořádku v morav-

skoslezské metropoli. Za dobu svého 
trvání vypátrala 8 183 hledaných osob, 
zadržela 13 908 pachatelů trestné čin-
nosti a řešila 1 767 188 přestupků. Při 
svém působení se začala postupně sou-
středit rovněž na prevenci ať už mezi 
ohroženými skupinami obyvatel, nebo 
v lokalitách s vyšším výskytem negativ-
ních jevů. Její součástí je od roku 1998 
jízdní oddíl a využívá také cyklohlídek. 
Ostravští strážníci v neposlední řadě 
zajišťují vzdělání a přípravu některých 
strážnických čekatelů v Moravskoslez-

ském, Olomouckém a Zlínském kraji. 
Úplně první městské policisty za-

městnala tehdejší Moravská Ostrava 
v roce 1791 a byli pouze dva. Oprav-
du výrazné navyšování stavu přichází 
teprve koncem 19. století. Městský 
policejní sbor fungoval také za prv-
ní republiky, ale pouze do října 1925. 
Poté byl fakticky zrušen „postátně-
ním“, tedy převedením pod státní po-
licii (Sbor stráže bezpečnosti). Městská 
policie Ostrava tak rozhodně má na co 
navazovat.  MS

Společnost Promet Group 
přispěla na pomoc  
ukrajinským běžencům

Komentované 
cyklovyjížďky – 
do přírody  
i za dějinami

Městská policie 
oslavila třicetiny

 Jiří zerzoň

 Primátor Tomáš Macura s Denisou Materovou z Promet Group
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říká ostravská legenda české advokacie

„Právničina není jen 
nudnou aplikací paragrafů,“ 

„Jestli někdo někdy hájil zájmy ad-
vokacie a justice až do téměř fyzického 
roztrhání těla, tak je to právě on. Díky 
jeho osobnosti se česká advokacie sta-
la a nadále zůstává silnou a sebevědo-
mou samosprávou, která aktivně při-
spívá k řešení problémů v celé justici 
a právním státě vůbec,“ pronesl na 
adresu svého předchůdce Vla‑
dimíra Jirouska předseda České 
advokátní komory (ČAK) Robert 
Němec.

Ostravský právník Vladimír Jirou-
sek je každopádně zajímavou posta-
vou. Někdejší dlouholetý předseda 
ČAK naplňuje „starosvětskou“ před-
stavu advokáta jako noblesního vzdě-
lance širokého rozhledu ukotveného 
v osvědčeném rámci prověřených 
hodnot a pravidel.

Věříme, že letní povídání nejen o ži-
votě, právu a Ostravě naše čtenáře jistě 
zaujme.

Dne 27. května tohoto roku jste 
byl na základě rozhodnutí poro‑
ty sestávající ze zástupců všech 
právnických stavů uveden do 
tzv. Právnické síně slávy. Co pro 
Vás toto ocenění znamená?

Ocitnout se ve společnosti Dagmar 
Burešové, Oty Motejla, Karla Čermáka, 
Petra Pitharta a dalších velikánů práva 
je asi ta nejvyšší meta, které lze v práv-
nické profesi dosáhnout. I když však 
jde o svým způsobem karierní vrchol, 
jehož dosažení si samozřejmě považuji, 
neznamená to, že svůj důchodový věk 
proležím na vavřínech.

Jste znám mimo jiné tím, že 
pocházíte z herecké rodiny. Váš 
bratr byl kupříkladu hercem os‑
travského souboru Waterloo za‑
loženého v reformním roce 1968. 

Neměl jste také umělecké sklo‑
ny? Jak se událo, že jste se nako‑
nec stal právníkem?

Jelikož jsem byl opakovaně obsazen 
do dětských filmových rolí, tak jakési 
umělecké sklony tu asi byly. Ostatně 
původně jsem se chtěl hlásit na JAMU, 
ale přišel srpen 68 a v té souvislosti se 
mě matka zeptala, zdali chci celý ži-
vot hrát „Timura a jeho partu“, což 
rozhodlo. A práva byla alternativou. 
V Praze jsem se coby student práv stal 
ještě členem divadelního souboru Škle 
ble a pod vedením Petra Novotného 
nacvičoval například s Honzou Rosá-
kem Camusova Cida. Přišel ale zákaz 
a bylo po „uměleckých sklonech“. Prá-
va zůstala.

Vaše jméno je v  neposlední 
řadě spojeno se zásadní pro‑
měnou advokacie po roce 1989. 
Přechod z centralizovaného sys‑
tému, spravovaného totalitním 
státem, do „normálních“ pomě‑
rů musel být tak trochu výpra‑
vou do jiného světa. Co bylo na 
tom všem nejtěžší? A jaký je nej‑
větší rozdíl mezi advokátským 
stavem tehdy a dnes?

Do sametové revoluce nepřicházelo 
přijetí jakékoliv funkce v úvahu, což 
se po roce 1989 změnilo. Rozhodnutí 
o absolutní privatizaci advokátního 
stavu padlo na neformálním setkání 
advokátních špiček, jež se pod vede-
ním Dr. Čermáka uskutečnilo v únoru 
1990 v pražském hotelu Internacional 
v Dejvicích. Máte pravdu, že přechod 
do „privátu“ byl pro nás všechny vel-
kou neznámou. Starat se „sám o sebe“, 
a to se vším všudy, mnohým nahánělo 
hrůzu. Jakékoliv kompromisy jsme 
však zavrhli. Následně se ale ukáza-

lo, že daleko těžší bylo odpovídající 
zvládnutí aplikace takového právního 
režimu, který by reflektoval zásadní 
společensko ekonomické změny. Je 
třeba si uvědomit, že termíny jako 
„základní kapitál“, „emisní ážio“ apod. 
byly za socialismu vnímány jako vulga-
rity. A rozdíl mezi advokátním stavem 
tehdy a dnes? Stačí toto prosté konsta-
tování: Do roku 1989 bylo v Ostravě 27 
advokátů a v republice nějakých 600, 
dnes je v Ostravě téměř tři sta advoká-
tů, v republice cca čtrnáct tisíc!

Zmínili jsme proměny advoka‑
cie. Vy sám tuto profesi vykoná‑
váte v Ostravě, pojďme se tedy 
zastavit u ostravských proměn. 
Vnímáte za ta dlouhá léta Ost‑
ravu jinak? Co se podle Vás v její 
podobě nejvíce změnilo?

Ostrava tenkrát a dnes jsou dvě zce-
la rozdílná města. To první už bylo „na 
spadnutí“, to nové je čím dál příjem-
nějším místem pro život. A jsem rád, 
že jsem se na mnoha změnách spolu 
s dalšími advokáty významně podílel. 
Nemohu například nevzpomenout 
spolupráci s kolegou Pyšným při tvor-
bě relativně komplikovaného smluv-
ního vztahu mezi statutárním městem 
Ostrava a společností OKD, a.s., jenž 
fakticky umožnil realizaci projektu 
Nová Karolina.

Máte v Ostravě nějaká oblíbená 
místa, kde trávíte volný čas?

V nedávné minulosti, kdy jsem ještě 
aktivně sportoval, to byl areál teniso-
vých kurtů v Komenského sadech, kde 
vyrostl Ivan Lendl. Dnes ta „oblíbená 
místa“ určuje spíš dobrá či ještě lepší 
úroveň kuchyně některých ostravských 
restaurací.

Úvodem našeho rozhovoru 
jsme „nakousli“ Váš blízký vztah 
ke kultuře. Vešlo ve známost, 
že Vaším dobrým kamarádem 
byl Arnošt Lustig, kterého jste 
pohnul k sepsání strhujícího ro‑
mánu „Případ Marie Navarové“. 
Zároveň máte blízko ke sportov‑
nímu prostředí, jste např. před‑
sedou dozorčí rady hokejových 
Vítkovic, zastupoval jste FC Ba‑
ník v  souvislosti s  přestupem 
baníkovských ikon, jakými jsou 
Milan Baroš nebo Marek Janku‑
lovski atd. Jak Vás, coby člověka 
i advokáta, kultura a sport ovliv‑
ňují? Pokud bych to zobecnil, dá 
se jejich pomocí utvářet „advo‑
kátova duše“?

Střet kultury a sportu mě provází 
celý život, ale byla to právě advoka-
cie, která tuto zdánlivou kolizi svým 
způsobem vyřešila. Zastupoval jsem 
či zastupuji totiž jak umělce, tak 
sportovce, což mi umožňuje vhled 
do „zákulisí“ či do sportovního zá-
zemí, a tím i pochopení netušených 
souvislostí. To, že mi Arnošt Lustig 
zmíněný román na jedné z úvod-
ních stran knihy oficiálně věnuje, je 
pro mne samozřejmě vyznamenání. 
Jednání v Miláně s osobností, jakou 
je Antonio Conte, dnes manažer 
Chelsea, zas svědčí o tom, že právni-
čina není jen nudnou aplikací para-
grafů. A máte pravdu, že tyto zážit-
ky duši advokáta formují a zároveň 
naplňují. Jak právě říkal Arnošt: 
„Můžeš li kdykoliv vzpomenout na 
kterýkoliv z nekonečné řady zážitků, 
ať již příjemných či jiných, zjistíš, že 
život zas tak krátký není.“ 

Děkujeme za rozhovor.  MS

 Archiv Vladimíra Jirouska

Vladimír Jirousek (* 10. 4. 1951) jako advokát pracuje od roku 1977, jeho specializaci představují 
obchodně -závazkové vztahy, právo obchodních společností, akvizice, komplexní servis při řešení inves-
tičních projektů, problematika nemovitostí a pohledávek, správní řízení a autorské právo. Výrazně se 
podílel na transformaci české advokacie po listopadu 1989. V letech 2003-2009 a 2017-2021 zastával 
post předsedy České advokátní komory. Má dlouhodobě vřelý vztah ke kultuře a sportu, oblastem, 
v nichž se vždy pohyboval pracovně i soukromě.
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Město obhájilo rating vzorného hospodáře
Mezinárodní ratingová agentura 

Moody’s aktualizovala dne 22. červ-
na 2022 kreditní analýzu statutární-
ho města Ostravy a potvrdila městu 
Ostravě stávající ratingovou známku 
Aa3 s výhledem stabilním.

Vynikající ratingové hodnocení 
přidělila agentura Moody’s měs-
tu Ostravě na základě podrobného 
prověření hospodaření města za 
uplynulý rok, jeho stávající finanční 

situace, finančního výhledu a s při-
hlédnutím k enviromentálním, so-
ciálním a vládním rizikům. Ostrava 
má opět nejvyšší možné hodnocení, 
shodné s ratingem České republiky.

„Od podzimu 2014, kdy jsme pře-
vzali vedení města, byl jeho rating 
zlepšen již čtyřikrát. Limitou zís-
kání ještě lepšího hodnocení je tak 
aktuálně hlavně rating českého 
státu. Význam potvrzeného vyso-

kého hodnocení spočívá hlavně ve 
finanční důvěryhodnosti Ostravy 
a dostupnosti externích finančních 
zdrojů za prvotřídních podmí-
nek,“ dodal ostravský primátor  
Tomáš Macura.

Potvrzení ratingu Aa3 zohledňu-
je u města Ostravy zejména silnou 
provozní výkonnost, robustní likvi-
ditu, obezřetné rozpočtové řízení, 
mírnou úroveň zadlužení města 

a nízkou dluhovou službu plně kry-
tou hotovostními rezervami.

Výhled ratingu je stabilní – ra-
tingová agentura očekává udržení 
solidní provozní výkonnosti a na-
dále silnou likviditu. Agentura  
Moody’s hodnotí město od roku 
2002. Původní stupeň Baa1 byl 
postupně vystřídán příznivějšími 
známkami, přičemž tu současnou 
Ostrava získala v roce 2019. RED

Na závěrečný červnový víkend 
připravilo Centrum kultury a vzdě-
lávání Moravská Ostrava (CKV) 
rodinné odpoledne Rozmarné slav-
nosti řeky Ostravice. Jednalo se už 
o 6. ročník, který se po dvou letech 
koronavirových omezení mohl ko-
nečně odehrát v plném rozsahu. 
Slavnosti zároveň symbolicky zahá-
jily Léto v Komenského sadech, tedy 
prázdninový cyklus nejrůznějších 
setkání kulturního a společenského 
rázu.

Rozmarné slavnosti probíhaly na 
moravském i slezském břehu, odkud 
mohli všichni přítomní pozorovat 

více či méně úspěšnou snahu po-
sádek bizarních plavidel. Předvedli 
se jim třeba „obojživelná tramvaj“ 
ostravské MHD, hippie karavan, 
vozítko seriálové Flinstoneovic ro-
dinky, hlemýždí člun a jiné zázraky 
říční plavby. Vše jistil filmový kapi-
tán Jack Sparrow, který si dokonce 
i vystřelil z lodního kanónu.

Posádky se navíc snažily zau-
jmout porotu a získat některou 
z cen. Dvoutisícový nákupní poukaz 
do OC Karolina pak obdržel každý, 
jenž se odvážil utkat se zrádnými vl-
nami. Zábavy při tom bylo opravdu 
mnoho ať už pro samotné aktéry, 

nebo diváky na pevnině.
Nechyběl ani bohatý doprovodný 

program, včetně hudebních vystou-
pení. Zahrály kapely Capitol, Šajtar 
a Jazz Today, předvedla se rovněž 
swingová taneční škola. Celý večer, 
moderovaný Vojtou Drahokoupi-

lem, završil noční ohňostroj.
Záštitu nad Rozmarnými slav-

nostmi řeky Ostravice převzal pri-
mátor statutárního města Ostravy 
Tomáš Macura. MS

Ostravici brázdili  
pirátský škuner i modrá 
ostravská tramvaj

 Lukáš Kaboň

 Lukáš Kaboň
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OVAK zajišťuje komplexní čin-
nost spojenou s údržbou a oprava-
mi kanalizace pro veřejnou potřebu 
a kanalizačních přípojek ve veřej-
ném prostranství. Mezi zakázkové 
práce OVAK patří čištění a monito-
ring areálových kanalizací a ležatých 
částí kanalizačních přípojek od pro-
filu DN 100 mm, vývoz jímek a sep-
tiků. Mimo tyto činnosti vodáren-
ská společnost zajišťuje opravy jak 
výkopovou, tak bezvýkopovou for-
mou, vzorkuje a měří odpadní vody. 
Letošní novinkou je pak nabídka 
autorizovaného měření průtoků od-
padních vod. Obdržením autorizace 
se tak společnost OVAK zařadila 
mezi několik málo subjektů v ČR 
s právem výkonu úředního měření 
průtoků odpadních vod a stane se 
vůbec prvním autorizovaným sub-
jektem v severomoravském regionu.

Pro čištění kanalizací OVAK po-
užívá širokou flotilu moderních 
a výkonných kombinovaných kana-
lizačních vozidel s recyklací. Nejno-
vější vozidlem je typ Aquastar IV od 
špičkového výrobce, lichtenštejnské 
společnosti KAISER. Vozidlo má 
objem nádrže na vodu 12 m3, je vy-

baveno vysokotlakým čerpadlem 
o průtoku čisticí vody až 500 l/min. 
při tlaku až 200 barů. V Ostravě, 
kde toto vozidlo jezdilo jako prv-
ní v České republice a také střední 
Evropě, je nepřehlednutelné svým 
rozměrem a světelným označením.

OVAK preferuje vozidla s recy-
klací, protože spotřebují mnohem 
méně vody na čistění kanalizace. 
Nejen úspora vody, ale také pohon-
ných hmot je prioritou při pořizová-
ní těchto čistících speciálů. Vozidlo 
má optimalizovaný chytrý řídící 
systém, který nastavuje spotřebu na 
základě nutného výkonu, který si 
sám reguluje. Menší spotřeba paliva 
znamená i méně spalin do ovzduší.

Další novinkou při zajišťování 
OVAK kanalizačních služeb je pou-
žívání tzv. vidících trysek, které po-
sádce pomohou přímo na místě na-
hlédnout do kanalizace a posoudit, 
zda je kanalizace vyčištěna kvalitně.

Ostrava má k dispozici také menší 
recyklační vozidla, která jsou vhod-
ná v zastavěných částech města. 
Díky svým kompaktním rozměrům 
vjedou i do nejmenších a zahuště-
ných zákoutí města.

OVAK disponuje také vozidlem 
v provedení ADR pro převoz nebez-
pečných látek po předchozím zatří-
dění a zajištění jejich likvidace na 
správném místě.

Přestože jsou kanalizace mnohdy 
mimo zájem lidí do doby, než se při 
jejich ucpání projeví následky i na 
viditelných místech, je pro OVAK 
zásadní vidět jejich stav dřív, než 

k takové havárii dojde. Proto spo-
lečnost využívá monitorovací vozy 
s kamerovými vozíky. Pravidelnou 
kontrolou kanalizace se záznamem 
monitoruje stav tak, aby se včas za-
chytily případné provozní anomálie.

Ostrava je, jako každé velké město, závislá na mnoha systémech, které jsou nutné pro jeho existenci a bezpro‑
blémový život obyvatel. Jednou z nezbytností je i funkční kanalizace. Ta ostravská je dlouhá více než 925 km 
a na jejím konci je Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě ‑Přívoze. Kanalizační síť je složitý organismus, který 
pracuje pod dohledem kvalifikovaných odborníků společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK) za 
pomoci moderní techniky. O tom, jak bude kanalizace ve městě fungovat, rozhodují také občané a firmy tím, jak 
dodržují Kanalizační řád, který určuje, co do kanalizace patří a co ne.

Technologicky vyspělá 
kanalizační flotila pro 
Ostravu

 foto OVAK
City Cycler

 foto OVAK
Aquastar IV

 OVAK
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Dne 1. července byl v parku Česko-
slovenských letců slavnostně odhalen 
nově instalovaný památník věnovaný 
českým a československým veterá-
nům válečných konfliktů.  Slavnost-
ního setkání se zúčastnili zástupci 
statutárního města Ostravy, Armády 
ČR, Moravskoslezského kraje a měst-
ského obvodu Moravská Ostrava

Památník podle návrhu sochařky 
Pavly Scerankové a spisovatele On-
dřeje Buddeuse je svým ztvárněním 
i formou unikátní. Jeho mechanická 
konstrukce totiž obsahuje vybrané ci-
táty jednotlivých veteránů, pokrýva-
jící období od bojů československých 
legií až po zahraniční mise v Afgháni-
stánu. Právě tyto útržky veteránských 
vzpomínek si mohou návštěvníci par-
ku „posunovat a nastavovat“ pomocí 
pohyblivých částí.

„Záměr jako takový vzešel z ini-

ciativy Armády ČR, město Ostrava 
tento úkol přijalo s podmínkou rea-
lizace díla prostřednictvím soutěže. 
Samotná soutěž, dlouhodobé diskuse 
nad zadáním i návrhy ukázaly, o jak 
nelehký úkol se jedná. Pokud jsme 
však nechtěli prvoplánové řešení, 
museli jsme tomu věnovat čas a dát 
důvěru odborné části poroty i autor-
ce. Vyplatilo se to. Nový památník je 
dynamický, působí nadčasově, au-
toři zachytili i zkušenosti veteránů v 
textech na okruží. Komentáře účast-
níků bojů jsou symbolické a mnohé 
jistě povedou k zamyšlení. Teď mož-
ná víc než kdy jindy,“ konstatovala 
náměstkyně primátora Zuzana 
Bajgarová.

Konstrukce památníku je v noci na-
svícena a působivě tak dotváří atmo-
sféru noční procházky parkem.  MS

Po dobu konání letošního ročníku 
multižánrového festivalu Colours 
of Ostrava, tedy ve dnech 13. až 16. 
července, se od 10 do 18 hodin všem 
zájemcům znovu otevřou brány zre-
konstruovaných Městských jatek. 
Objekt v Porážkové ulici od září 
poslouží galerii současného umění 
PLATO coby její nové sídlo. Ještě 
předtím si však bude možné pro-
hlédnout jedinečně řešené interiéry 
přestavěného komplexu.

Během výše uvedených dní se 
uvnitř Jatek rovněž konají dvě vý-
stavy, které se už krátce po jarním 
zpřístupnění budovy dočkaly znač-
né pozornosti. Jedná se o výstavu 
„Reaktivace“, popisující celý příběh 
někdejších ostravských jatek, za-
končený jejich proměnou, a dále 
pak expozici „Moving Architecture“. 
Ta návštěvníky seznámí s osobností 
a tvorbou architekta Roberta Ko-

nieczného. Právě jeho studio KWK 
Promes stojí za dnešní podobou Ja-
tek. Vstup je zdarma.

Hned v sousedství „cihlového 
paláce“ bývalých Jatek, v objek-
tu někdejšího Bauhausu, bude 
možné spatřit unikátní akustický 
model interiéru koncertního sálu  
v měřítku 1 : 10. Tento model umož-
nil simulaci reálných akustických 
podmínek v průběhu testování – jen 
tak lze totiž dosáhnout těch nejlep-
ších akustických parametrů budou-
cího koncertního sálu dle návrhu 
světoznámého newyorského archi-
tekta Stevena Holla.

Akustický model bude vystaven 
taktéž od 13. července a návštěvníci 
ho budou moci bezplatně obdivovat 
i po skončení Colours of Ostrava.

Více na www.plato ostrava.cz 
a www.ostrava.cz. RED

události

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků 
v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města na: 
‑ jednoleté projekty pro rok 2023.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2117/
ZM1822/35 ze dne 22. 06. 2022 výběrové řízení Programu na 
podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na rok 2023 (kód ŠaS/ŠKOL). 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2124/
ZM1822/35 ze dne 22. 06. 2022 výběrové řízení Programu na 
podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního 
města Ostravy na rok 2023 (kód ŠaS/VT).

KONTAKTNÍ OSOBA: 
Petr Adamek tel: 599 443 263 padamek@ostrava.cz 
Ing. Radmila Plačková tel: 599 443 074 rplackova@ostrava.cz 
Bc. Naděžda Brožková, MPA tel: 599 443 231 nbrozkova@ostrava.cz

Lhůta pro podání žádostí je od 19. 09. 2022 do 30. 09. 2022.

Lhůta pro podání žádostí je od 19. 09. 2022 do 30. 09. 2022.

KONTAKTNÍ OSOBA: 
ŠaS/ŠKOL   Ing. Martina Kuchyňková tel: 599 444 264 mkuchynkova@ostrava.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: 
ŠaS/VT    Mgr. Izabela Riessová tel: 599 443 340 iriessova@ostrava.cz

Tematické okruhy:
1. Hudební a scénické umění
2. Literatura a publicistika, včetně 
ediční činnosti
3. Výtvarné umění, architektura  
a fotografie včetně ediční činnosti  
a výtvarných výstav
4. Kulturně vzdělávací činnost 
(např. výstavy, expozice, knihov‑
nictví)
5. Ostatní kulturní aktivity, včetně 
multioborových projektů
6. Audiovizuální díla

 

Lhůta pro podání žádostí do vý‑
běrového řízení je od 12. 09. 2022  
do 30. 09. 2022 do 13:00 hod. 
 Celkový předpokládaný objem 
peněžních prostředků pro dotační 
oblast kultury vyčleněných z roz‑
počtu SMO pro rok 2023 odpoví‑
dá výši schváleného rozpočtu na 
jednoleté dotace pro rok 2022, tj.  
18 923 000,‑ Kč. O dotacích roz‑
hodne zastupitelstvo města nej‑
později v březnu 2023.
Podmínky a formuláře na:
www.ostrava.cz / sekce „Dotace“

Program na poskytování peněž‑
ních prostředků z rozpočtu sta‑
tutárního města Ostravy včetně 
témat podpory a žádosti je k 
dispozici na webových strán‑
kách statutárního města Ostravy 
(www.ostrava.cz v sekci „Dotace“ 
a na stránkách odboru školství  
a sportu). 

Bližší informace k tomuto 
programu podá kontaktní 
osoba Magistrátu města Ostravy.

Magistrát města Ostravy, 
odbor školství a sportu
Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava

Program na poskytování peněž‑
ních prostředků z rozpočtu sta‑
tutárního města Ostravy 
včetně témat podpory a žádos‑
ti je k dispozici na webových 
stránkách statutárního města 
Ostravy (www.ostrava.cz v sekci 
„Dotace“ a na stránkách odboru 
školství a sportu). 

Bližší informace k tomuto pro‑
gramu podá kontaktní osoba 
Magistrátu města Ostravy.

Magistrát města Ostravy, 
odbor školství a sportu
Prokešovo nám. 8, 
729 30 OstravaV parku Československých letců stojí 

nový památník válečných veteránů

K vidění budou prostory nových  
Jatek i akustický model interiéru 
koncertního sálu

 Jiří Zerzoň
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Sportovní areál Poruba ve Skaut-
ské ulici prochází modernizací, která 
z něj učiní sportovní stánek odpoví-
dající všem nárokům současné doby. 
Během první etapy rekonstrukčních 
prací došlo na výstavbu hřiště a pře-
stavbu tenisové šatny.

Výše zmíněné nové hřiště je osaze-
no umělým trávníkem III. generace, 
přičemž stavebních úprav doznaly 
rovněž jeho tribuny, stejně jako te-
rénní a sadové prvky. Vystavěno 
bylo nové oplocení, jakož i související 
technická a dopravní infrastruktura. 
Sportoviště využívají fotbalisté 1. FC 
Poruba a hráči amerického fotbalu 
ISMM Ostrava Steelers. Zároveň je 
však určeno k výuce tělesné výchovy 
a sportovnímu vyžití široké veřejnosti.

Náměstkyně primátora An‑
drea Hoffmannová si probíha‑
jící rekonstrukci pochvaluje: 
„Bývalý areál VOKD Poruba se po 
letech chátrání dočkal kompletní 
rekonstrukce, jejíž první část jsme 
letos zdárně dokončili. Na bývalém 
škvárovém hřišti vyrostlo první cer-

tifikované hřiště s umělou trávou 
a lajnováním pro americký fotbal, 
což potěší všechny fanoušky tohoto 
sportu. ISMM Ostrava Steelers je 
prvoligovým ostravským klubem 
s výbornými výsledky a toto zázemí 
si pro sebe i svou mládež zaslouží. 
Hřiště bude samozřejmě sloužit také 
ostatním klubům a sportům, včetně 
evropského fotbalu. Věřím, že nové 
sportoviště naláká k pohybu nové 
děti i dospělé.“

Tenisové šatny slouží tenistům již 
od letošní letní sezóny. Bylo sem pře-
sunuto také zázemí areálu a sportov-
ních klubů, které zde působí.

Celkové náklady si vyžádaly  
57 milionů korun, poskytnutých 
z rozpočtu statutárního města Os-
travy. Slavnostní otevření hřiště se 
konalo za účasti zástupců města v ku-
lisách utkání ISMM Ostrava Steelers 
a Přerov Mammoths.

Letos v únoru odstartovala II. část 
rekonstrukce, která vyjde na 166 milio 
nů. Práce budou probíhat do roku 
2023. MS

Počet lidí přijíždějících prohléd-
nout si Zoologickou zahradu a bo-
tanický park Ostrava rok od roku 
stoupá. Důkazem budiž také článek 
o čtvrtmiliontém návštěvníkovi na 
straně 14. Mnoho z nich přijíždí au-
tem, a tak není divu, že parkovací 
plochy přestávají stačit, což platí 
hlavně o víkendech. Právě proto za-
čala v těchto dnech stavba parkova-
cího domu, který má vzniknout mezi 
současnými parkovišti č. 2 a č. 3.

„Hlavními kritérii pro výběr reali-
zační firmy byla nejen cena, ale také 
délka výstavby. Naším cílem je, aby 
stavební práce omezily maximálně 
jednu hlavní sezónu. Ve výběro-
vém řízení, do kterého se přihlásilo 
13 firem, zvítězila společnost PSG 
Construction, která slibuje postavit 
objekt za 43 týdnů. Takže v květnu 
příštího roku by měla být v provozu 
všechna parkoviště včetně nového 
parkovacího domu. Víme, že dojde 
k určitému snížení komfortu bydlení 

v daném místě, a proto bych chtěla 
všechny poprosit o trpělivost a po-
chopení,“ vzkazuje náměstkyně 
primátora Kateřina Šebestová.

Parkovací dům je navržen jako 
dvoupodlažní, včetně možnosti par-
kování na střeše. Výškově bude dům 
navazovat na stávající parkoviště č. 2 
a 3. S tím budou na následující půl-
rok spojeny i komplikace s provozem 
parkoviště č. 3 – toho, které je situo 
váno nejdál od vstupu do zoo. Toto 
parkoviště je kvůli stavebním pracím 
od 20. června zcela uzavřeno.

„Lidé se ale nemusejí obávat, že 
nebudou mít kde zaparkovat. Ve 
spolupráci s městem Ostravou, 
městkou částí Slezská Ostrava, 
Městskou policií Ostrava a další-
mi partnery jsme se snažili zajistit 
dostatek náhradních parkovacích 
ploch, které dokonce pojmou ještě 
více aut než dočasně uzavřené par-
koviště,“ ujišťuje ředitel ostravské 
zoo Jiří Novák. „Největší plocha se 

připravuje na ulici Topolová, kde 
bude moci denně parkovat více než 
220 automobilů. O víkendech a svát-
cích mohou motoristé i nadále využí-
vat parkoviště pro 60 vozidel u naše-
ho dlouholetého partnera – Revírní 
bratrské pokladny, nově také část 
parkovací plochy Technických slu-
žeb Slezská Ostrava pro cca 40 
vozů,“ vyjmenovává Jiří Novák.

Kromě toho se zájemcům nabízejí 
i další možnosti dopravy do zoologic-

ké zahrady – hromadnou dopravou. 
Během letní sezóny mohou o víken-
dech a svátcích návštěvníci využít 
autobusové linky č. 88, na které jez-
dí převážně atraktivní dvoupodlažní 
doubledeckery, nebo jet speciálním 
Báňským spěšným vlakem, který je 
vypraven o víkendech na výlet po-
hornickou krajinou.

Obrázek – mapa s vyznačenými 
náhradními parkovacími plochami. 
MS

U ostravské zoo začala 
stavba parkovacího domu

 Boris Renner

Zoologická 
zahrada  

a Botanický 
park Ostrava

Z porubského „véókádečka“ 
se klube vysoce 
moderní sportoviště
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Po rok trvající koronavirové odml-
ce mohli žáci ostravských základních 
škol znovu startovat na Ostravských 
sportovních hrách. Čekalo je celkem 
6 disciplín, v nichž soutěžili jak za 
sebe, tak za svou školu. Jednalo se 
o běh, šplh, skok přes švihadlo, mí-
čový dribling, skok daleký a hod do 
dálky. Kompletní vyhodnocení se 
konalo v atletické hale v Zábřehu.

Vyhodnocení her bylo spojeno se 
Dnem sportu, kde si žáci mohli vy-
zkoušet nejrůznější kolektivní i in-
dividuální sporty, a to za asistence 
vrcholových reprezentačních spor-
tovců. Kromě atletiky, gymnastiky, 
badmintonu nebo para sportů došlo 
i na judo a muay thai.

Do Ostravských sportovních 

her se letos zapojilo téměř pět ti-
síc žáků ostravských základních 
škol. Projekt je realizován statutár-
ním městem Ostrava ve spoluprá-
ci s Asociací školních sportovních 
klubů České republiky a ve školním 
roce 2021/2022 se koná pod zášti-
tou náměstkyně primátora Andrey 
Hoffmannové. Ambasadory byli 
badmintonistka Tereza Švábíková 
a plavec Roman Procházka.

Samotná účast ambasadorů byla 
velmi důležitá nejen kvůli celkové 
prestiži, nýbrž také pro svůj mo-
tivační a instruktážní prvek. Oba 
ambasadoři totiž zároveň celý půl-
tucet disciplín absolvovali, přičemž 
se nechali zachytit na video. To pak 
posloužilo účastníkům her jako ná-

zorný manuál. Sportovní videa jsou 
trvale k dispozici na www.fajnovy-
sport.cz/ostravske sportovni hry/.

Výsledkovou listinu, zobrazující 
pořadí zúčastněných škol, přikládá-
me níže. Sláva vítězům, čest poraže-
ným! A zase za rok…   MS

Jedním z projektů realizovaných 
statutárním městem Ostrava je pro-
jekt Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání ORP Ostrava III. Jedná se 
o aktivitu zaměřenou na zvyšování 
kvality vzdělávání. Ta navazuje na 
cíle, výstupy a zkušenosti získané při 
řešení předcházejících vzdělávacích 
projektů, určených nejen pro Os-
travu, ale také pro tři okolní města 
a devět obcí (mj. Klimkovice, Šenov 
a Vratimov).

Hlavní cíl spočívá ve zkvalitnění 
vzdělávacího procesu v mateřských 
a základních školách. Jeho dosažení 
je naplňováno skrze udržení a roz-
voj nastaveného systému spoluprá-
ce, podpory společného plánování 
a výměny zkušeností zřizovatelů 
škol i ostatních aktérů působících 
ve vzdělávání na území správního 
obvodu Ostrava. Zapojeny jsou také 

místní vzdělávací instituce.
Výsledkem bude mimo jiné zpra-

cování Strategického plánu rozvoje 
vzdělávání ORP Ostrava do roku 
2025 podle metodiky Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt spravuje řídící výbor, 
ustaveny byly kvalifikované pra-
covní skupiny, jejichž vedoucími 
jsou rovněž ředitelé a ředitelky růz-
ných škol či zástupci zřizovatelů. 
Zajímá vás více o průběhu realizace 
projektu? Navštivte stránky www.
map.ostrava.cz. 

Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání ORP Ostrava III, reg. č.: CZ. 
02. 3. 68/0.0/0.0/20_082/0022
870, je spolufinancován z Evrop-
ského sociálního fondu – Ope-
račního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, státního rozpočtu ČR 
a rozpočtu města Ostrava.

Podrobněji na: www.ostrava.
cz/cs/o meste/aktualne/ostrava
pokracuje vrealizaci uspesnych
projektu mistniho akcniho
planovani ve vzdelavani.  RED

Projekt Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava III, 
reg. č. : CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/19_0
75/0013577, se blíží ke svému kon-
ci. Pro ostravské školy je zásadní 
svým obsahem, rozsahem pomoci 
a zaměřením. V době nesystémo-
vých opatření při zavádění inklu-
zivních nástrojů do školní praxe 
totiž nabídl kontinuální řešení in-
kluze dlouhodobějšího charakteru. 
Umožnil tím školám uskutečnění 
inkluze a podpory rovné příležitosti 
ve vzdělávání.

V hotelu Bauer ve Starých 
Hamrech se uskutečnila závěrečná 
konference věnovaná tomuto pro-
jektu. Zúčastnili se jak jeho garanti, 
tak i realizační tým a vedení odboru 
školství a sportu magistrátu města 
Ostravy v čele s náměstkyní Andre-
ou Hoffmannovou.

Jedním z mnoha zajímavých 
výstupů bylo oficiální představení 
„Průvodce ředitele školy při práci 
se školním poradenským pracoviš-
těm“. Obsahem příručky je souhrn 

nejčastějších otázek a odpovědí na 
možnosti vedení týmu ŠPP, do-
poručení pro stanovení konkrétní 
náplně práce členům týmu a nasta-
vení pravidel fungování týmu.

Garanti během diskuze oceňo-
vali zásadní roli města Ostrava na 
fungování projektu, ve kterém vidí 
velký přínos pro základní školy.

Podrobněji na: www.ostrava.cz/
cs/o meste/aktualne/zaverecna
konference projektu rozvoj
rovneho pristupu ke vzdelavani
ve meste ostrava iii. RED

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava–Hrabůvka
ZŠ Ostrava – Krásné Pole
ZŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1
ZŠ Polanka nad Odrou, H. Salichové 816
ZŠ gen. Z. Škarvady, Ostrava–Poruba

Rovný přístup ke vzdělávání  
patří k prioritním cílům

Úroveň vzdělávání v mateřských  
i základních školách nadále poroste

školství a sport

„Jsme rádi, že se nám poda-
řilo obnovit projekt zahá-
jený před pandemií a opět 
jsme tak přivedli k pohybu 
děti ostravských základních 
škol a pomohli jim získat 
motivaci a chuť ke zdravému 
pohybu zábavnou formou. 
Do projektu se zapojilo 26 
ostravských základních škol, 
deset nejlepších z nich bylo 
oceněno v průběhu sportov-
ního dne.“ 
Andrea Hoffmannová, 
náměstkyně pro školství 
a sport

ZŠ Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B
ZŠ Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100
ZŠ A. Kučery 20, Ostrava–Hrabůvka
ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1/66, Ostrava–Muglinov
ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2.

Základní školy změřily síly na 
Ostravských sportovních hrách

 Lukáš Kaboň
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V neděli 12. června zaznamena-
la Zoologická zahrada a botanický 
park Ostrava svého čtvrtmiliontého 
návštěvníka v letošním roce. Stal se 
jím jeden ze členů rodiny, která do 
Ostravy přijela z polských Katovic. 
Na své cestě se svezla výletním vla-
kem pohornickou krajinou. Ten 

staví nedaleko zoo, přičemž vyjíž-
dí z polského Cieszyna přes Český 
Těšín a pokračuje přes neveřejné 
uhelné vlečky ostravskokarvinské-
ho revíru.

Jubilejní návštěvník letos do zoo 
dorazil velmi brzy, což je důkazem 
rostoucího zájmu o tuto ostravskou 

atraktivitu. V doposud rekordním 
roce 2019 přišel čtvrtmiliontý ná-
vštěvník až 1. července.

Celá rodina obdržela pamětní list 
a upomínkové dárkové předměty. 
MS

Evropský šampionát žen do 19 let 
se letos koná na severní Moravě 
a ve Slezsku. Dějištěm prestižního 
turnaje U19 jsou Ostrava, Opava, 
Frýdek Místek a Karviná. Právě 
na ostravském Městském stadio-
nu ve Vítkovicích bylo mistrovství 
Evropy zahájeno úvodním zápasem 
České republiky proti Francii. Na-
šim hráčkám však nebylo přáno. Po 
prohrách 0:3 s Francií, 0:5 se Špa-
nělskem a 0:4 s Itálií se s turnajem 
rozloučily.

Ambasadory šampionátu jsou 
Lucie Voňková, někdejší opora čes-
ké ženské fotbalové reprezentace, 
která působila jako trenérka v Aja-
xu Amsterdam, a baníkovská fot-
balová legenda, ligový mistr z roku 
2004 Jan Laštůvka. MS

Statutární město Ostrava zorga-
nizovalo dodání tří autobusů Do-
pravního podniku Ostrava (DPO) 
do ukrajinského Lvova, kde jsou za-
řazeny jako linky veřejné dopravy. 
Vzhledem k současné situaci nelze 
vyloučit jejich nasazení pro přepra-
vu raněných a nemocných. Předání 
autobusových souprav typu Solaris 

Urbino 12 se uskutečnilo darem na 
základě dohody mezi Českou repub-
likou a Ukrajinou v rámci humani-
tární pomoci.

Dodávka je součástí komplexního 
daru města Ostravy ukrajinskému 
státu, který zahrnuje rovněž hasič-
ské vozidlo, vybavené automobilo-
vým žebříkem o délce 52 metrů.

Převoz dieselových souprav, které 
již DPO nevyužíval, zajistili profe-
sionální hasiči, kteří také spoluor-
ganizovali předání daru ukrajinské 
straně. Rovněž je potřeba zmínit 
bezúplatnou pomoc od pražské spo-
lečnosti GERLACH spol. s r.o. při 
zajištění celního odbavení. MS

Do ostravské zoo zavítal čtvrtmiliontý návštěvník

Městský  
stadion  
přivítal ženské  
fotbalové Euro 
devatenáctek

 Adolf Horsinka

„Darované autobusy jsou 
dalším střípkem v mozaice 
pomoci, kterou zajišťujeme 
od prvních okamžiků invaze 
na Ukrajinu. Poskytli jsme 
finanční i materiální pomoc 
a dle možností zajišťují pomoc 
potřebným také organizace 
města. Dopravní podnik mezi 
ně náleží, již 2. března umož-
nil ukrajinským uprchlíkům 
cestování v MHD zdarma. 
Na Ukrajině ale poslouží 
také hasičské vozidlo s auto-
mobilovým žebříkem, které 
současně darujeme. Nicméně 
pokračujeme i pomocí souvi-
sející s ubytováním, naleze-
ním práce či vzděláváním dětí 
uprchlíků ve městě tak, aby 
měli možnost žít běžný život.“  
Tomáš Macura, primátor 
města Ostravy

Ostravské autobusy 
pomáhají na Ukrajině

 Zoo a Botanický park Ostrava

12 události



První ostravská lékárna s názvem 
U Zlaté koruny byla otevřena až v úpl-
ném závěru 18. století a celé jedno 
století zaujímala místo jediné veřejné 
lékárny v Moravské Ostravě. Prv-
ním jejím lékárníkem se stal fulnec-
ký ranhojič František Jaschke, který 
v září 1799 zahájil provoz. Slavná éra 
nastala pro lékárnu U Zlaté koruny 
od roku 1827, kdy se dostala téměř na 
sedmdesát let do rukou lékárnického 
rodu Johannyů. Zahájil ji magistr far-
macie z Bílska Severin Johanny. Po 
otci ji převzal na vídeňské univerzitě 
vystudovaný doktor chemie a farma-
cie Adalbert (Vojtěch) Johanny, který 
se těšil přízni a vážnosti u veřejnosti 
nejen pro své odborné vzdělání, ale 
také pro dlouholeté působení ve funkci 
starosty města a zemského poslance. 
Lékárna, která se od roku 1832 nachá-
zela v domě č. p. 34 na nároží Masa-
rykova náměstí a ulice Solné v centru 
města, patřila mezi prosperující podni-
ky. Úspěšnou firmu koupil v roce 1895 
magistr farmacie Mořic Ptaczek (maji-
tel až do roku 1941), který prosadil její 
název Městská lékárna U Zlaté koruny. 
Zavedl prodej nových léků a zboží, kte-
ré propagoval prostřednictvím inzerce 
na stránkách lokálních novin a měst-
ských adresářů. V městské lékárně 
si mohl tehdy zákazník vyzvednout 
recept na nemocenskou pokladnu, 
koupit lék za hotové peníze, ale i napří-
klad francouzský parfém, léčivá vína, 
koňaky, dietní preparáty či osvědčené 
inhalační prostředky.
V roce 1868 na slezské straně vedle 
mostu přes Ostravici na Zámostí ve 
Slezské Ostravě zahájila činnost dru-
há ostravská lékárna nazvána podle 
ochránce horníků U Svatého Proko-
pa (dnes na jejím místě stojí pomník 
Miloše Sýkory). Lékárnickou konce-
si získal na přímý zásah vídeňského 
dvora magistr farmacie Karl von We-
ber. Měl za sebou dobrodružný pobyt 
v dalekém Mexiku jako jeden z osmi 
vojenských lékárníků intervenčního 
dobrovolnického sboru rakouského 
arcivévody a v letech 1864–1867 me-

xického císaře Maxmiliana Habsbur-
ského, bratra rakouského císaře Fran-
tiška Josefa. I když pro Maxmiliana 
skončilo tamní působení jeho popra-
vou republikány, Weberovi Mexiko 
učarovalo. Vzpomínal, jak pro raněné 
a nemocné vojáky připravoval povzbu-
zující nálevy z jemně pražených listů 
kávovníkových keřů, pomerančového 
sirupu a kávových zrn. Po deseti letech 
Weber z Ostravy odešel a později se 
stal společníkem a vedoucím vídeňské 
pobočky farmaceutické firmy opav-
ského lékárníka a vídeňského rodáka 
Gustava Hella. I z této opavské firmy 
odebírala řada ostravských lékáren 
kvalitní léčiva.
V závěru 19. století zahájily svou čin-
nost ještě dvě ostravské lékárny. V prů-
myslových Vítkovicích, kde již fungo-
vala závodní nemocnice, vznikla první 
veřejná lékárna s názvem U Anděla 
(1885) a o deset let později v Přívoze 
na ulici Nádražní naproti mariánské-
mu kostelu dodnes lékárenským úče-
lům sloužící lékárna U Madony (1895). 
Na počátku 20. století se s novými lé-
kárnami doslova roztrhl pytel. Byly 
otevřeny nové lékárny v Kunčičkách, 
ve Svinově, v Michálkovicích, v Hru-
šově, v Mariánských Horách, v Zá-
břehu, v Radvanicích, v pořadí druhé 
lékárny ve Slezské Ostravě, v Přívoze. 
V Moravské Ostravě to byly lékárna  

U Anděla Strážce (1902) a lékárna 
U Barbory (1910). V období první 
republiky se síť ostravských lékáren 
ještě rozšířila. V roce 1920 získal lé-
kárnickou koncesi na novou lékárnu 
v Moravské Ostravě aktivní sociální 
demokrat magistr farmacie Ferdinand 
Tomášek, přítel starosty města Jana 
Prokeše. Od roku 1923 svou Centrální 
lékárnu umístil na Masarykově ná-
městí č. 17 v bezprostřední blízkosti 
Ptaczkovy Městské lékárny. Ptaczkův 
odpor byl marný. V roce 1926 nadří-
zené orgány toto umístění s konečnou 
platností potvrdily a vznikla kuriozní 
situace, že ve dvou domech naproti 
sobě fungovaly dvě lékárny. Na prona-
jatém domě, ve kterém byla Tomáško-
va lékárna, si nechal lékárník Ptaczek 
z boční strany připevnit tabuli s nápi-
sem „Lékárna vedle“ s šipkou ukazu-
jící na jeho lékárnu. Reklama, kterou 
prý Ptaczek draze zaplatil u majitele 
domu, se stala předmětem smíchu 
ostravských občanů. Nicméně obě lé-
kárny prosperovaly. Centrální lékárna 
vybavovala lékárničky na ostravských 
dolech a získala označení „havířská 
lékárna“. Za německé okupace do-
dávala židovským obyvatelům léky 
a připravovala jim v plátěných balíč-
cích přenosné lékárničky před jejich 
transportem. 

 „Léčivou útěchu při strádání těla  
i duše najdete v ostravských lékárnách“  
aneb počátky ostravských lékáren

Městská lékárna U Zlaté koruny a Centrální 

lékárna na Masarykovo náměstí v centru 

města v roce 1926. Archiv města Ostravy, 

fotografická sbírka Viktora Koláře.

V roce 1924 musely jednotlivé ostravské 

lékárny podávat hlášení, že nenabízí falešný 

aspirin. Archiv města Ostravy, fond Okresní 

úřad Moravská Ostrava.

Inzeráty z dobových ostravských novin 

Ostravan, 19. 10. 1902, 15. 11. 1903.

Jana Prchalová

Firemní záhlaví lékárny U Madony v Přívoze, 

sáčky na léčivé přípravky z této lékárny, 

počátek 20. století.
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Ostrava plánuje rozšíření veřej-
ně dostupné sportovní sítě work 
outových hřišť. Nová sportoviště 
tak vzniknou ještě během letošního 
roku v Hrabové, Třebovicích a Po-
lance nad Odrou. Magistrát do nich 
investuje 2,1 milionů korun. Každý 
ze třech příslušných obvodů od něj 
obdrží 700 tisíc korun.

Důvody pro jejich výstavbu 
jsou podle náměstkyně primá‑
tora Andrey Hoffmannové na‑
snadě: „Cvičení na workoutových 
hřištích se stává stále populárněj-
ším. Zejména v období lockdownů 
se stal sport na čerstvém vzduchu 
vyhledávanou alternativou k posi-
lovnám a lidé přišli na to, že jim ten-
to způsob cvičení vlastně vyhovuje. 
Je to ideální možnost, jak si zaspor-
tovat kdykoliv a navíc zdarma.“

V roce 2021 už proto statutární 
město Ostrava v rámci I. etapy pro-
jektu Výstavba workoutových hřišť 
podpořilo vznik těchto sportovišť 

v pěti lokalitách – Slezská Ostrava, 
Radvanice a Bartovice, Ostrava Jih, 
Moravská Ostrava a Přívoz a Poruba. 
Uskutečnění pak bylo svěřeno měst-
ským obvodům se zajištěním spolufi-
nancování z rozpočtu statutárního 
města Ostravy.

Během téhož roku došlo k vybudo-
vání sportovišť v městských obvodech 
Slezská Ostrava a Radvanice a Barto-
vice. Letos se otevírají hřiště v Mo-
ravské Ostravě a Přívozu a v Porubě. 
V roce 2021 byl projekt z prostředků 
statutárního města Ostravy podpořen 
ve výši téměř 3,3 milionu korun. RED

Workoutových hřišť 
ve městě přibývá

 Vladimír Pryček

Začátkem června zahájila provoz 
zcela nová pobočka Knihovny města 
Ostravy otevřená v budově bývalé zá-
kladní školy V Zálomu. K jejímu vzni-
ku vedl zájem lidí obývajících lokalitu 
Pískové doly v Ostravě Zábřehu.

Zásadní byla rovněž podpora sta-
tutárního města Ostravy a význam-
ného partnera knihovny městského 
obvodu Ostrava Jih.

Čtenáři všech věkových kategorií 
se mohou těšit na moderní a příjem-
né prostředí s netradičními prvky, 
např. originálními tapetami. Inte 
riér evokuje pozitivní vztah k přírodě, 
který bude v nové knihovně v rámci 
volnočasových i vzdělávacích akcí 
podporován. 

Kromě 7  000 knih, které budou 
průběžně doplňovány, audioknih 

a časopisů je pro návštěvníky připra-
vena také Semínkovna pro sdílení 
semínek květin, zeleniny a bylinek.

Investorem stavby byla Knihovna 
města Ostravy, p. o., a celkové nákla-
dy činily 4  212  175 korun.

Podrobnosti na:
www.kmo.cz/pobocky/v%20zalo-
mu/. RED

Více než tisícovka ostravských 
účastníků najela na kole během květ-
na přes 256 tisíc kilometrů a ušla 128 
tisíc kilometrů pěšky. Ostrava se totiž 
již popáté – jako městský koordi-
nátor – zapojila do celorepublikové 
výzvy Do práce na kole, a to už 12. 
ročníku. Výzvu Do práce na kole or-
ganizuje v České republice spolek Au-
tomat, který prosazuje lepší prostředí 
pro kvalitní život ve městě. Podporuje 
veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu 
i rozumné používání aut.

V celkovém součtu zdolaných kilo-
metrů Ostrava opět obhájila 3. místo 
v republice za Prahou a Brnem. Na-
příklad nejvýkonnější ostravský cyk-
lista ujel celkem 3 003,2 km, nejlepší 
cyklistka 2 515,4 km.

Náměstkyně primátora Kateřina 
Šebestová všem účastníkům poděko-
vala a ocenila soutěž v tom, že přiná-
ší řadu pozitivních efektů, a to nejen 
tím, že lidé méně jezdí auty, ale hlav-
ně si pohybem udržují lepší fyzičku. 
Poděkování směřovalo i k partne-
rům akce. Náměstkyně vyzdvih‑
la rovněž přínos výzvy pro Os‑
travu: „Tato soutěž nám pomáhá 
také jinak – díky anonymizovaným 
datům, která během soutěže pořa-
datel sbírá, můžeme vidět, kudy lidé 
na kole jezdí a jak své trasy vybírají. 
A díky přehledu o těchto skutečných 
trasách můžeme zlepšit cyklistickou 
infrastrukturu ve městě.“

Závěrečné setkání ostravských 
účastníků s vyhlášením výsledků 
a oceněním těch nejlepších probě 
hlo 21. června tradičně v prostorách 
Radniční restaurace. Opět se uká-
zalo, že zájem o výzvu je veliký a že 
zapojení účastníci mají silného sou-
těživého ducha. RED

Čtenářům je k dispozici 
nová moderní knihovna

Letos se opět 
jezdilo do práce 
(nejen) na kole

 Adolf Horsinka
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Jedinečné okamžiky v rámci svého 
motta „Koncert v kostele je zážitek“ 
slibuje jeden z pěti největších festivalů 
klasické hudby v Česku, Svatováclav-
ský hudební festival. Jeho 19. ročník 
proběhne od 2. do 28. září a nabídne 
33 koncertů po celém Moravskoslez-
ském kraji. Osm nejzajímavějších a 
zároveň největších koncertů se bude 
konat v centru Ostravy. 

Festival bude slavnostně zahájen  
2. září v Katedrále Božského Spasi-
tele, letos Mozartovou Velkou mší c 
moll a „Lineckou symfonií“ v podání 
PKF – Prague Philharmonia v na-
studování dirigenta Václava Lukse 
společně s Českým filharmonickým 
sborem Brno a prvotřídními sólisty 
v čele se Simonou Šaturovou a Mar-
tinou Jankovou. 

Během zářijového hudebního ma-
ratonu se v Ostravě představí pres-
tižní festivalová rezidenční tělesa 
Collegium 1704 (Händelův Izrael v 
Egyptě) a Collegium Marianum (le-
tos s výbornou italskou sopranistkou 
Robertou Mameli), ale i nejlepší čes-
ký basbarytonista Adam Plachetka, 
houslový virtuos Jiří Vodička s an-
sámblem Barocco sempre giovane, 
Vratislavská filharmonie, Hipocon-
dria Ensemble s Hanou Blažíkovou, 
Musica Florea s Radkem Baborákem, 
maďarský žesťový soubor In Medias 
Brass, Martinů Voices a Bennewit-
zovo kvarteto, PhilHarmonia Octet 
Prague či jazzmani Adam Bałdych 
Quintet a Vertigo. 

Letošní ročník bude korunovat 
operní gala pěvecké hvězdy absolutně 

nejvyšší světové třídy Elīny Garanči 
v doprovodu Janáčkovy filharmonie 
Ostrava (19. září, Evangelický Kristův 
kostel). Závěrečný koncert bude vě-
nován Dvořákově dramatické kantá-
tě Svatební košile. Pod taktovkou To-

máše Braunera vystoupí Filharmonie 
Hradec Králové, Český filharmonický 
sbor Brno a sólisté Pavla Vykopalová, 
Richard Samek a Svatopluk Sem. Je 
se jistě na co těšit! Vstupenky online 
na www.shf.cz.  RED  

Osmý ročník festivalu elektronické a 
taneční muziky Beats for Love se znovu 
konal – pod záštitou statutárního měs-
ta Ostravy – v atmosférickém prostře-
dí industriálního areálu Dolní oblasti 
Vítkovice. Na 13. pódiích největšího 
tuzemského festivalu svého druhu se 
od 1. do 4. července vystřídalo přibližně 
400 projektů z celého světa. Vystupují-
cí bavili fanoušky také na 2 dalších sta-
gích určených pro oficiální afterparty. 
Nechyběly ani atraktivní workshopy a 
tradiční charitativní aktivity.

Největším headlinerem byl Armin 
„Amsterdance“ van Buuren, ikona sty-
lu trance. Kromě tohoto nizozemského 
DJe a producenta festivalový program 

lákal na řadu dalších zvučných jmen. 
Namátkou zmiňme belgickou dee-
phouseouvou a tropicalhouseovou 
hvězdu Lost Frequencies Alana Wal-
kera z Velké Británie nebo Australana 
Timmy Trumpet, který v České repub-
lice pravidelně vystupuje. Návštěvníci 
si každopádně mohli vybírat ze široké 
nabídky známých i méně známých 
interpretů. Letošní ročník tak lámal 
rekordy, čemuž nezabránily ani pro-
blémy s počasím z prvního dne konání.

Beats for Love 2022 tak opět do-
kázal, že Dolní Vítkovice si zaslouží 
„zapíchnutý špendlík“ v prázdninové 
mapě každého fanouška elektronic-
kých rytmů.  MS

Velkolepou přehlídku pouličního 
umění nabídl v poslední červnový 
víkend Festival v ulicích s podtitulem 
Art & Life. Na ploše od rondelu na 
Hlavní třídě až po ulici 17. listopadu 
své umění předvedli hudebníci, ak-
robaté a performeři z celého světa. 
Obsadili nejen široké bulváry, ale 
také dvory přilehlých domů. Vstup na 
zábavnou podívanou pro celou rodinu 
byl zdarma.

Účinkující ze všech koutů plane-
ty – od Francie přes Kongo, Sene-
gal, Kanadu či Japonsko – ukázali 
přihlížejícím úchvatnou podívanou. 
Před zraky přihlížejících defilovaly 
živé obří loutky, o několik staletí vzad 
přítomné vrátilo umění středověkých 
kejklířů a magickou noc ozařovaly 
plameny ohnivé show. Nechyběli ani 

roboti, mýtické a pohádkové masky 
či světelná podívaná. Zájemci mohli 
v neposlední řadě vybírat z mnoha 
workshopů. Součástí akce byl vinný, 
čajový a dýmařský festival, design 
zóna, Sdílko  market řemesel, africká 
zóna, food zóna, zábavné partnerské 
zóny nebo interaktivní program ne-
ziskových organizací, spolků a vyso-
kých škol. 

Zkrátka nepřišli ani milovníci hud-
by. Na 10 pódiích se střídali interpreti 
nejrůznějších žánrů. Kromě skupiny 
Nedivoč zahrála pětice španělských 
kapel, australská kytarová dvojka 
Opal Ocean, kanadský instrumenta-
lista Aysanabee a další.

Festival v ulicích se konal za pod-
pory statutárního města Ostravy.  MS

Dolní Vítkovice ožily 
svátkem taneční hudby 

Barevné kejkle a plameny  
– porubskou Hlavní třídu rozzářil Festival v ulicích

Na Svatováclavském  
hudebním festivalu vystoupí 
světová operní diva

 Sarah Katharina

 Petr Piechowicz

 Beats for Love

Světoznámá lotyšská mezzosopranistka Elīna Garanča
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Dohromady 1 626 metrů tramva-
jových kolejí mezi křižovatkami ulic 
17. listopadu a Martinovská čeká na-
prosto zásadní modernizace. Zmizí 
starý známý kolejový rošt, který bude 
nahrazen zatravněným systémem 
pevné jízdní dráhy. Díky ní lidé po-
cítí znatelné snížení hluku i vibra-
cí z tramvajové dopravy. Dopravní 
podnik Ostrava (DPO) zajistí rovněž 
rekonstrukci tří přilehlých zastávek – 
Telekomunikační škola, Poruba Vo-
zovna a VŠB TUO. Tato trať předsta-
vuje klíčovou spojnici mezi Porubou 
a dalšími ostravskými částmi.

Jde o podobný koncept, který již 
nějakou dobu funguje na kolejích 
v ulici Výškovická, v obvodu Ostrava
Jih. Kromě vyššího dopravního 
komfortu přináší ještě výhodu eko-

nomického rázu. Systém pevné jízdy 
totiž nevyžaduje tak častou údržbu. 
Zatravněná trať pak vystřídá méně 
vzhlednou kombinaci štěrku a beto-
nových pražců.

Modernizace ve výši 236 milionů 
korun představuje největší letošní in-
vestici DPO do infrastruktury. Stavba 
je z 85 % uznatelných nákladů spo-
lufinancována z Operačního progra-
mu doprava.

Rekonstrukce přinese dočasná 
prázdninová omezení. Po celý čer-
venec a srpen si modernizační práce 
vyžádají určité dopravní nepohodlí, 
dvouměsíční čekání však za výsledek 
rozhodně bude stát.

Dojde k úpravě tras linek č. 3, 4, 7, 
8, 11, 12, 17, 18, 26, 43, 46 a 59. Všech-
ny tramvajové spoje budou ve směru 

do Poruby odkloněny do Martinova. 
Cestující přestoupí na zastávce Tře-
bovická. Ve vyloučených úsecích bude 
zavedena náhradní autobusová do-
prava, přes týden v intervalu 3 minuty 
(ve špičce) a 5 minut (mimo špičku). 
Provoz linky č. 5 zajistí náhradní au-
tobusovou doprava „NAD5“.

Pro osobní dopravu bude omeze-
ný průjezd křižovatkami Opavská – 
Martinovská – Francouzská, Opavská 
– 17. listopadu a Opavská – Sokolov-
ská, kde mimo MHD nebude možný 
průjezd mezi Sokolovskou a Porub-
skou. Průjezd po ul. Opavské bude 
sveden do jednoho jízdního pruhu, 
jízdní pruh přilehlý trati bude uza-
vřen. Podrobnosti najdou cestující na 
webu dpo.cz/opavska. MS

Město zahájilo výstavbu okružní 
křižovatky poblíž Jilemnického ná-
městí v Porubě. Jedná se totiž o ne-
přehledné místo, kde v nadměrné 
míře docházelo k dopravním neho-
dám. Nová křižovatka tak přispěje 
ke zlepšení bezpečnosti i plynulosti 
dopravy. Úpravy se dotknou i při-
lehlých chodníků, cyklostezky i ve-
řejného osvětlení. Současně v ob-
lasti přibydou nové traviny, keře 
a stromy.

Samotná stavba za 9,3 milionu 
korun (bez DPH) potrvá s největší 
pravděpodobností od 1. července do 
9. září 2022. Až do 31. srpna 2022 
bude v úseku platit celková uzavír-
ka. Zkušební provoz je plánován 
v prvních zářijových dnech.

Během uzavírky bude rozmístěno 
dočasné dopravní značení, které na-
vede řidiče k objížďkám po okolních 
komunikacích. MS

Rondel na  
Jilemnického  
náměstí sníží  
nehodovostRovněž nejlidnatější městský obvod Ostrava ‑Jih 

plánuje řadu oprav či rekonstrukčních prací. Ty se 
projeví nesporným zvýšením kvality tamní infra‑
struktury, i ony však logicky povedou k dočasným 
omezením v dopravní oblasti. Jde o následující.

   I/58 Nová Bělá – Ostrava, úsek 
ul. Mitrovická – Junácká, z důvo-
du množství uzavírek dojde prav-
děpodobně k realizaci až v roce 
2023 (4–7/2023), doba realizace 
cca 12 týdnů;

     I/56 Ostrava, ul. Místecká, okruž-
ní křižovatky nad D1 a ul. Marián-
skohorskou, pomalé jízdní pruhy, 
termín realizace 9/2023, doba re-
alizace 3 týdny;

   I/11 Ostrava, ul. Rudná, úsek MÚK 
Nad Porubkou – MÚK D1, termín 
realizace 7–8/2023, předpokláda-
ná doba realizace 8 týdnů.

   ul. prodloužená Místecká (sjezdová 
rampa na ul. Mariánskohorská) – 
úplná uzavírka, zahájení prací od 
pondělí 30. května 2022, frézování 
vozovky, oprava revizních šachet 
silniční kanalizace, středa–pátek 
pokládka živičných směsí – max. 
do neděle 5. června 2022;

   ul. Cingrova, úplná uzavírka směr 
z FM na ul. Českobratrská, zaháje-
ní prací od soboty 4. června 2022, 
frézování vozovky, oprava reviz-
ních šachet silniční kanalizace, 
středa–pátek pokládka živičných 
směsí – max. do 10. června 2022;

   I/11 Ostrava Vítkovice, mosty ev. 
č. 11142 A.1 a 11142 A.2

   I/56 Ostrava Hrabová, mosty 
ev.č. 56049.1 a 56049.2 – v reali-
zaci od 5/2022 do 11/2022. Jedná 
se o celkovou rekonstrukci mostů 
u Makra;

   I/56 Ostrava Hrabová, most ev. 
č. 56048. 3. Jedná se o celkovou 
rekonstrukci podchodu u ul. Šíd-
lovecké. Předpoklad termínu prací 
7/2022 do 11/2022.

Silnice: Silnice, údržba: Mosty: 

Všem řidičům  
děkujeme  

za trpělivost  
a pochopení

„Pevné traťové podloží, spolu 
s následným zatravněním, je 
zásadním plusem pro všech-
ny cestující. Méně hluku, 
méně otřesů, to vše zásadně 
zvýší jejich pohodlí při ces-
tování městskou hromadnou 
dopravou. Nástupiště zastá-
vek pak budou osazena no-
vým mobiliářem ve standar-
du města Ostrava, obdobně 
jako například na zastávce 
Kotva nebo Důl Jindřich. 
Nově zrekonstruovaná ná-
stupiště místním nabídnou 
kombinaci hned několika 
prvků bezpečnosti: bezba-
riérový nástup do tramvají, 
osvětlení nástupní hrany 
a zábradlí v zastávkách.“ 
Miroslav Svozil, náměstek 
primátora pro dopravu

Systém pevné jízdní dráhy již našel 
uplatnění na trati ve Výškovicích. 

 DPO

Trať v Opavské ulici bude  
nejmodernějším tramvajovým  
úsekem v Ostravě

16 téma


