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Známe výsledky
průzkumu k nové
tramvajové trati

Prokešovo náměstí se odělo do sváteční atmosféry. Andělé, kteří se vznášeli ve výšce 30 metrů nad hlavami návštěvníků, v sobotu 1. prosince rozsvítili vánoční výzdobu a strom. Atmosféru dokreslil živý zpěv a obří svítící loutka anděla.
Součástí bohatého programu byla také Ježíškova pošta. Děti vyplnily 248 korespondenčních lístků, které odešleme do
Božího Daru. Odtamtud s razítkem tamní pošty poputují zpět na ostravské adresy. 
Foto: Jiří Zerzoň

Podle průzkumu veřejného mínění
společnosti STEM/MARK polovina dotázaných Ostravanů souhlasí
s výstavbou nové tramvajové trati na
7. a 8. porubském obvodu, třetina je
proti. Agentura vyzpovídala 1500 Ostravanů, což je nadprůměrný počet.
Při celorepublikových průzkumech
bývá dotazováno většinou tisíc osob,
v případě nové tramvajové trati bylo
v Ostravě vyzpovídáno o polovinu
víc lidí. Větší část dotázaných bydlí
v dotčených oblastech, tj. v Porubě
a Pustkovci. Průzkum je tak vysoce
reprezentativní. „Zadáním průzkumu
jsme reagovali na dosavadní průběh
veřejných debat a diskusí o projektu.
Cílem bylo ověřit jak názor veřejnosti
na projekt, tak informovanost o něm.
Výsledky průzkumu ukazují, že si Ostravané zastavení přípravy projektu
nepřejí a zároveň se potvrdily např.
obavy z výstavby i kvality provedení
celé trati,“ komentoval výsledky průzkumu primátor Tomáš Macura.  (rs)

Více na str. 3

Město připravuje v Hulvákách nový domov pro seniory
pro naše seniory
Na přibývající počet seniorů reaguje město Ostrava záměrem postavit
v Hulvákách nový domov pro seniory.
Měl by vzniknout v prostoru mezi ulicemi Sokola Tůmy, Klostermannova
a Duhová. „Máme v plánu vybudovat
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou
100 klientů, kterým kromě ubytování
a stravování poskytneme i možnost lékařské péče,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Domov pro seniory bude neústavním typem domova, v němž klienti
žijí v menších komunitách. Tomu odpovídá i architektonické řešení objek-

tu. Domov je rozdělen do dvou bloků
o třech nadzemních podlažích, které jsou propojeny ve středové části.
V každém bloku je centrálně umístěné
atrium, jehož prosvětlený prostor poslouží odpočinku a relaxaci. „Pokoje
klientů – 50 jednolůžkových a 25 dvojlůžkových, jsou většinou umístěny na
prosluněných fasádách. Součástí jednolůžkových pokojů jsou lodžie, další
pokoje jsou s terasami a také předzahrádkami,“ dodal Zbyněk Pražák.
Okolí domova tvoří zahrada s promenádou, jezírkem a lavičkami. Blízký lesopark Benátky nabídne možnost
procházek. lavičky s posezením nebo
fitness hřištěm pro dospělé. Výhodou
jsou nedaleké zastávky MHD.
(rs)

Vizualizace domova pro seniory v Hulvákách.
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Představujeme členy Rady města Ostravy
vedení města

V průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva města dne 7. listopadu
byli zvoleni členové jedenáctičlenné
Rady města Ostravy. Zastupitelstvo
radním svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti:
TOMÁŠ MACURA (ANO 2011) 54
let, primátor. Úseky zahraničních styků a publicity činnosti města, vnější
a vnitřní kontrolní činnosti, krizového
řízení, veřejného pořádku, legislativně-právních činností, strategického
rozvoje, úseky dopravy a dopravně-správních činností.
RADIM BABINEC (ANO 2011) 44
let, náměstek primátora pro úsek veřejných zakázek a kapitálových účastí,
úsek majetkový.
MARTIN ŠTĚPÁNEK (ODS) 44 let,
náměstek primátora pro úsek financí
a rozpočtu.
ANDREA HOFFMANNOVÁ (Česká
pirátská strana) 35 let, náměstkyně
primátora pro úsek školství a sportu.
ZBYNĚK PRAŽÁK (KDU-ČSL) 63
let, náměstek primátora pro úsek kul-

Doprava o Vánocích
Z důvodu předpokládané zvýšené frekvence cestujících v období adventních víkendů posílí dopravní podnik
linky č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 102 a 108.
Autobusovou linku č. 48 posílí na desetiminutový interval v úseku Pískové
doly – Poliklinika a zpět v době od
10 do 18 hodin. Na Štědrý den bude
MHD v Ostravě jezdit jako v neděli,
k omezení dopravy dojde po 17. hodině. První vánoční svátek 25. prosince
a na Nový rok bude provoz omezen
jako v neděli s omezením dopravy do
8 hodin. Druhý vánoční svátek 26. 12.
bude provoz jako v neděli. Na Silvestra budou tramvaje a autobusy jezdit
jako v pracovní den s omezením provozu po 20. hodině a trolejbusy budou
v provozu jako o víkendu. 
(r)

Nový rok na Emě
Tradiční novoroční výstup na haldu
Ema pořádá Klub českých turistů při
SSK Vítkovice. Trasu si každý může
vybrat sám, organizátoři doporučují
vydat se po žluté značce od Divadla
Antonína Dvořáka, na haldu se dá dostat také od zoologické zahrady. Cílové
stanoviště bude umístěné 1. ledna od 9
do 14 hod. pod haldou u tabule naučné
stezky, kde účastníci získají diplom. (r)

Ostravská
radnice

tury a volnočasových aktivit, sociálních věcí a zdravotnictví.
KATEŘINA ŠEBESTOVÁ (ANO
2011) 39 let, náměstkyně primátora
pro životní prostředí, živnostenského
úřadu, IT služeb a outsourcingu.
ZUZANA BAJGAROVÁ (ANO 2011)

35 let, náměstkyně primátora pro
investice, útvar hlavního architekta
a stavební řád.
Neuvolněnými členy rady města byli
zastupitelstvem zvoleni:
MARTIN BEDNÁŘ (ANO 2011) 44
let.

Rada města Ostravy (zleva): Zdeněk Nytra, Radim Babinec, Martin Bednář, Andrea Hoffmannová, David Witosz, Karel Malík, Zuzana Bajgarová, Martin Štěpánek, Tomáš Macura, Zbyněk Pražák, Kateřina Šebestová. 
Foto: Lukáš Kaboň

Úřední hodiny na konci roku
Potřebujete-li si ke konci roku vyřídit
např. cestovní doklad, občanský nebo
řidičský průkaz, Magistrát města Ostravy má otevřeno jako po zbytek roku,
výjimkou je 31. prosinec.
Ve čtvrtek 27. prosince si občanský
průkaz nebo cestovní doklad (ulice Gorkého 2) vyřídíte od 7.30 do 16
hodin a v pátek 28. prosince od 7.30
do 12 hodin. Řidičský průkaz (ulice
30. dubna 635/35) si ve čtvrtek 27.
prosince vyřídíte od 7.30 do 15.30,
pátek je určený jen pro objednané klienty. Živnostenský úřad má otevřeno

ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek
od 8 do 11 hodin. Na Silvestra bude
mít otevřeno pouze pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů
na Gorkého 2 v době od 7.30 do 15
hodin. Přepážka je určená pouze pro
vyzvednutí osobních dokladů v tzv.
zrychleném režimu (tzn. typu blesk do
5 pracovních dnů).
Vyhlídková věž je otevřena od 9 do
17 hodin. Na Štědrý den je otevřeno
od 9 do 14 hodin, 25., 26. prosince
a 1. ledna od 12 do 17 hodin, na Silvestra je otevřeno od 9 do 17 hodin. (hob)

Novoroční ohňostroj

Jednání zastupitelů

Na kruhovém objezdu v Ostravě-Hrabůvce se již tradičně 1. ledna od
18 hodin rozzáří novoroční ohňostroj
s hudebním doprovodem. Na úvod
patnáctiminutové show zazní česká
hymna.
Po dobu konání ohňostroje bude
zajištěn odklon autobusové dopravy
v časech od 17.15 hod do 19.00 hodin
a výluka v tramvajovém provozu od
17.50 do 18.20 hodin.
Za tramvajové linky ve vyloučeném
úseku nebude zavedena náhradní autobusová doprava. 
(hob)

Zastupitelstvo města Ostravy se ke
svému 2. zasedání ve volebním období 2018–2022 sejde 12. prosince od
9 hodin.
Jednání v sále zastupitelstva v Nové
radnici je veřejné a občané ho mohou
sledovat z galerie.
Hlavním bodem programu bude
rozpočet města Ostravy na rok 2019.
Zastupitele čeká celkem 69 materiálů
k projednání. Dokumenty k zasedání
lze najít na webu města www.ostrava.
cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány
– Zastupitelstvo města. 
(hob)

KAREL MALÍK (ANO 2011) 37 let.
DAVID WITOSZ (Česká pirátská
strana) 37 let.
ZDENĚK NYTRA (ODS) 57 let, náměstek primátora pro úsek bezpečnosti.
Rada města se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Do její
působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření města podle
schváleného rozpočtu, plnění úkolů
zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, plnění
funkce valné hromady u společností,
v nichž je město jediným akcionářem
nebo společníkem, zřizování a rušení
komisí, jmenování a odvolání z funkce
jejich předsedů a členů, rozhodování
o organizační struktuře magistrátu,
zřizování jednotlivých odborů na návrh tajemníka magistrátu, jmenování
a odvolávání vedoucích odborů, stanovení pravidel pro přijímání a vyřizování peticí a stížností, vydávání nařízení města, rozhodování o uzavírání
nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
Schůze rady města jsou neveřejné
a konají se pravidelně podle radou
města schválených termínů. 
(hob)

Starostové městských
obvodů
Hošťálkovice – Jiří Jureček (Občané pro Hošťálkovice), Hrabová – Igor
Trávníček (ODS), Krásné Pole – Tomáš Výtisk (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti), Lhotka – Josef Šrámek (ODS),
Mariánské Hory a Hulváky – Patrik
Hujdus (Nezávislí), Martinov – Jolana
Kavalková (Martinov OK), Michálkovice – Martin Juroška (Volba pro Michálkovice), Moravská Ostrava a Přívoz
– Zuzana Ožanová (ANO 2011), Nová
Bělá – Lumír Bahr (Novobělské sdružení KSČM a NK), Nová Ves – Tomáš Lefner (SNK pro Novou Ves – LIST), Ostrava-Jih – Martin Bednář (ANO 2011),
Petřkovice – Ivo Mikulica (ODS), Plesná – Pavel Hrbáč (ČSSD), Polanka nad
Odrou – Pavel Bochnia (SNK Polanka
nad Odrou), Poruba – Libor Folwarczny (ANO 2011), Proskovice – Marie
Matějová (SNK Proskovice), Pustkovec
– Stanislav Pyš (ČSSD), Radvanice a
Bartovice – Aleš Boháč (SNK Radvanice
a Bartovice), Slezská Ostrava – Richard
Vereš (ANO 2011), Stará Bělá – Mojmír
Krejčíček (SNK Stará Bělá 2018), Svinov – Radim Smetana (ČSSD), Třebovice – František Šichnárek (SNK Evropští
demokraté), Vítkovice – Radomíra Vlčková (ANO 2011). 
(hob)
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Tramvajová doprava je považována za nejekologičtější způsob hromadné přepravy osob

Známe výsledky průzkumu k nové tramvajové trati
Životní prostředí

doprava

Průzkum agentury STEM/MARK měl
zjistit, jak se Ostravané dívají na záměr města postavit novou tramvajovou trať o délce tří kilometrů na 7. a 8.
porubském obvodě.
Dosud byly totiž slyšet hlavně hlasy
odpůrců této trati. Z průzkumu vyplývá, že přesně polovina dotázaných je
pro výstavbu nové trati, 34 procent je
proti a 16 % nemá na trať jasný názor.
Dotázáno bylo celkem 1500 obyvatel Ostravy, což je nadstandardní počet. Při celorepublikových výzkumech
se agentury dotazují 600 až tisíce obyvatel celé České republiky, takže 1500
Ostravanů tvoří vysoce reprezentativní vzorek.
„Chtěli jsme zjistit, jaký názor na
projekt nové tramvajové trati v Poru-

bě a Pustkovci mají obyvatelé Ostravy.
Referendum by bylo příliš nákladné a
jeho výsledek vzhledem k poměrně vysoké požadované účasti nejistý. Zvolili
jsme proto průzkum veřejného mínění. Výsledky naznačují, že Ostravané
si nepřejí zastavit přípravy této tramvajové trati. Zároveň se však potvrdily
obavy týkající se výstaby. Chci zopakovat, že názor veřejnosti bereme vážně.
V následujícím období se proto budeme věnovat nejen přípravám výstavby trati, ale také dalšímu předávání
informací veřejnosti,“ řekl ostravský
primátor Tomáš Macura.

Velký počet dotázaných lidí se obával
možného úbytku zeleně a dopadů na
životní prostředí.
„Jaký vliv na kvalitu životního prostředí bude mít realizace záměru, ukáže studie EIA, která právě vliv staveb
na životní prostředí vyhodnocuje. Hotová by měla být příští rok v březnu,
kdy budeme mít k dispozici vedle názorů veřejnosti také vyjádření odborníků,“ dodal primátor. Pokud je vykácena nějaká zeleň, stavitel je povinen
vysadit náhradní zeleň. K úbytku zeleně proto nemůže dojít.

Finance z Evropské unie

Reagoval tak na skutečnost, že velká část odpůrců udává krátkodobé
důvody související s hlukem a dalšími
nepříjemnostmi při výstavbě trati. Příznivci naopak ocenili lepší dostupnost
7. a 8. obvodu, ekologičtější dopravu,
pohodlnější cestování i dostupnost
Globusu.

Důvody pro

Poruba a Pustkovec

Důvody proti

Tazatelé oslovovali respondenty na
území celého města. Největší část
z nich ale tvořili obyvatelé nejvíce dotčených městských obvodů, tj. Poruby
a Pustkovce. Dotazovaných z Poruby
bylo 49 %, z Pustkovce 11 %, z Mariánských Hor 10 % a z ostatních částí
Ostravy 29 %.
O záměru výstavby ví 9 z 10 obyvatel Pustkovce, více než tři čtvrtiny
lidí z Poruby a každý druhý obyvatel
Ostravy, aktivně se však o výstavbu
zajímá pouze pětina občanů v Porubě
i Pustkovci a informace o ni obyvatelé
získávají především od známých.
Pozitivně se k nové trati stavějí Porubané, kde se pro prodloužení tratě
na 7. a 8. porubský obvod vyslovilo 52
% dotázaných, proti bylo 33 %. Obyvatelé Pustkovce většinově s výstavbou nesouhlasí (60% dotázaných bylo
proti, 34% pro), zároveň však projevili
výrazně největší nespokojenost s dostupností tramvajové dopravy.

Hlavními důvody pro výstavbu nové
tramvajové trati je lepší dostupnost
oblasti, lepší dojezd do hypermarketu Globus, rychlost dopravy, komfort
s méně přestupy a ekologičtější doprava. Trať má největší podporu mezi
mladými lidmi a mezi seniory.
Z těch, kteří nesouhlasili s výstavbou
nové trati, uváděli nejčastěji, že trať
není potřeba a že oblast dostatečně
obslouží autobusy, dále jim vadila vysoká cena, velký hluk při výstavbě a
kácení zeleně.
„Velký počet respondentů udával krátkodobé důvody. Převažovala
obava z hluku při výstavbě nové trati,“ řekl Ondřej Vácha ze společnosti
STEM/MARK. Podle něj s výstavbou
častěji nesouhlasí lidé, kteří více cestují autem a méně využívají městskou
hromadnou dopravu.
„Překvapil mne poměrně vysoký
počet nerozhodnutých lidí, konkrétně 16 procent. Je to pro nás důležitý
údaj a říká nám, že musíme v tomto
směru zvýšit informovanost obyvatel
Ostravy. Také výsledek v Pustkovci
není špatný. Dosud jsem slýchával, že
proti jsou všichni z Pustkovce, ve skutečnosti tomu tak není,“ konstatoval
primátor Tomáš Macura.

Tramvajová trať by měla vést od Slovanu k Duze a dále až k hypermarketu Globus. Její délka je tři kilometry.
K její výstavbě mají být využity nejmodernější technologie, které umožňují
provoz s nízkou hlučností.
Projekt pracovně nazvaný Ekologizace veřejné dopravy v Porubě je
připravován intenzivně od roku 2014.
Plán na rozšíření tramvajové trati na
sever Poruby je však starý několik desítek let. Tramvajová doprava, která
v místě neprodukuje žádné emise, je
považována za nejekologičtější způsob hromadné přepravy osob. Poruba
realizací projektu může získat jednu
z nejmodernějších tramvajových tratí v Evropě. Celý projekt za přibližně
miliardu korun by měl být až z 85 %
financován prostředky Evropské unie.
„Prostředky z Evropské unie máme
předjednané a důležitý je termín čerpání, což je rok 2022. Studie EIA by
měla být hotova do března příštího
roku, případná samotná výstavba by
se uskutečnila v letech 2020 až 2022,“
informovala náměstkyně primátora
pro investice Zuzana Bajgarová.
Zpracovaný výzkum si můžete stáhnout z oficiálních webových stránek
www.ostrava.cz z článku „Pro novou
tramvajovou trať je polovina dotázaných obyvatel, proti je třetina“ v rubrice Aktuality. 
(rs)

Vodíkový pohon má budoucnost
Město Ostrava a Moravskoslezský kraj
podpoří využívání vodíkového pohonu
ve veřejné dopravě. Primátor Ostravy
Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák záměr
rozvoje této čisté technologie stvrdili 30. listopadu v ostravské pobočce
Impact Hub podpisem memoranda o
spolupráci. Cílem společného postupu
je co nejmenší zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Důležitá je
také možnost vzniku nového průmyslového odvětví, které vytvoří řadu pracovních míst.

„Vodíkové technologie jsou vysoce
perspektivní pro energetickou soběstačnosti. Pro Ostravu se mohou stát
dobrým nástrojem pro další rozvoj ve
všech oblastech,“ řekl primátor Tomáš Macura a dodal: „V MHD vyřadíme dieselovou trakci do roku 2020 a
zcela ji nahradíme vozy na elektřinu,
částečně na CNG. Pokrok se ale nedá
zastavit, proto chceme zahájit v MHD
testování vozidel na vodíkový pohon.
Jsme přesvědčeni, že veřejná správa
by v případě takových projektů měla
stát v první linii.“ 
(rs)

Primátor Tomáš Macura a Ivo Vondrák při podpisu memoranda týkajícího se
využívání vodíkového pohonu. 
Foto: JIří Zerzoň
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Společnost Save Trees vytipuje napadené stromy, které budou ošetřeny

Město zlikviduje jmelí na stromech

Město Ostrava připravuje ošetření
zhruba dvou tisíc stromů napadených
jmelím bílým. Parazitická rostlina
se napojuje na cévní systém stromů
a odebírá jim vodu a živiny, v krajním
případě pak stromy usychají.
Společnost Save Trees vytipuje stromy, které jsou jmelím napadeny, aby
mohly být ošetřeny. Město následně
vypíše veřejnou zakázku na eliminaci
jmelí.
„Návrh způsobu ošetření jednotlivých stromů napadených jmelím bude
odrážet jejich celkový zdravotní stav,
vitalitu, velikost, rozsah napadení
jmelím, stanoviště stromů a perspektivnost. Výstupem budou jak návrhy
na mechanické ošetření, tak návrhy
na chemický způsob ošetření,“ řekla náměstkyně primátora pro životní
prostředí Kateřina Šebestová.
Společnost Safe Trees má jako jediná v republice praktické zkušenosti
s chemickým ošetřením stromů proti
jmelí. Metodu, která byla vyhodnocena jako úspěšná, otestovala nejen
v Ostravě, ale i dalších městech, např.
ve Frýdku-Místku, Českém Těšíně
nebo Zlíně.
Používaný chemický přípravek

Jmelí napadá stromy nejčastěji v jejich korunách. 

schválil kontrolní a zkušební zemědělský ústav k používání. Celková cena
ošetření bude stanovena podle skutečného počtu posuzovaných stromů
napadených jmelím.
Jako první plošnější ochrana stromů
byla v Ostravě v roce 2017 provedena
injektáž celkem 1405 jírovců maďalů.
Práce zajišťovala také společnost Safe

Foto: Hana Oborilová

Trees. Podzimní vyhodnocení ukázalo, že u většiny ošetřených stromů byl
menší výskyt housenek i kukel housenek oproti jírovcům, které injektovány
nebyly. U velké části jírovců se podařilo potlačit schnutí a předčasný opad
listů. Byla tím prodloužena vegetační
sezóna jírovců. Je třeba ještě vyhodnotit druhou fázi projektu. 
(hob)

Sdílená kola budou i v příštím roce
Ostravská sdílená kola se uložila
k zimnímu spánku. Více než 16 tisíc
uživatelů na nich v roce pilotního provozu ujelo přes 130 486 kilometrů.
Denně si lidé půjčili téměř 6 stovek bicyklů. Nejoblíbenějšími a nejvyužívanějšími stanicemi byla Nová Karolina,
Masarykovo náměstí, Komenského
sady a Prokešovo náměstí.

„Letošní rok v Ostravě dopadl naprosto skvěle. Čísly, chováním uživatelů předčil veškeré očekávání
a zahnal i všechny obavy. Byl to rok
spousty dat, které teď vyhodnocujeme
a předáme městu. Věříme, že bikesharing pro Ostravu má smysl,“ uvedl místní koordinátor Rekol Lubomír
Fridrich.

Provoz bikesharingu začal letos v květnu na Prokešově náměstí. Sdílení kol se
setkalo s velkým ohlasem. 
Foto: René Stejskal

„V Ostravě bude systém sdílení jízdních kol pokračovat i v příštím roce.
Jak konkrétně bude služba vypadat,
zjistíme během pár týdnů. Aktuálně
připravujeme soutěž na jejího poskytovatele. Počítáme s rozšířením obvodů, kde budou umístěny stojany i s
navýšením počtu kol. Provozovateli
jsme připraveni přispívat na každou
výpůjčku. A podle dotazů od potenciálních dodavatelů služby je jasné, že
zájem o Ostravu je i v tomto směru,“
řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.
Záměrem je provozování sdílení
jízdních kol v obvodech Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz,
Mariánské hory a Hulváky, Vítkovice,
Ostrava-Jih, Poruba a Hošťálkovice.
Celkový počet stojanů by měl být 200
a v provozu by mělo jezdit celkem 600
kol. Stojany zajistí město Ostrava,
jízdní kola, jejich opravy, redistribuci
a servis pak bude v gesci nového provozovatele.
Kompletní statistiky pilotního provozu bikesharingu v Ostravě budou
k dispozici do konce letošního roku.
Sledujte projekt OSTRAVOU!!! na
http://zdravaova.cz. Tento projekt je
financován Státním fondem životního
prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí. 
(ph)

PROSINEC 2018

Instalace detektorů
Město dovybavuje byty mající ve
svém vlastnictví detektory CO a detektory kouře. Tyto detektory bude
v následujícím období dodávat
a instalovat firma Safe Home s.r.o.
v městských obvodech Ostrava-Jih
a Moravská Ostrava a Přívoz. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky si instalaci těchto detektorů
zajišťuje samostatně.
Instalace
těchto zařízení zvyšuje uživatelský
komfort uživatelů bytů a hlavně jejich bezpečnost.
O konkrétním datu instalace budou uživatelé bytů s dostatečným
předstihem informováni formou
písemného oznámení umístěného
na viditelném místě ve společných
prostorách domu. Ke zdárnému
průběhu akce je nezbytná součinnost uživatelů bytů, kterým tímto
děkujeme za pochopení. Samotná
instalace trvá asi 15 minut. 
(rd)

krátce z obvodů
Oprava kašny
OSTRAVA-JIH. Obyvatelé nejlidnatějšího obvodu Ostrava-Jih vybírali
z 30 návrhů projektu Společně tvoříme Jih. Celkem uspělo 12 návrhů.
Největší ohlas měl návrh rekonstrukce
fontány před poliklinikou v Hrabové.
Obyvatelé Jihu se mohou těšit na parkourové hřiště na Jihu, vybavení dřevařské dílny pro klienty sociální služby, sáňkovací kopec, čističky vzduchu
do mateřských škol i návrat zvoničky
na zábřežský hřbitov.

Podzemní kontejnery
PORUBA. Městský obvod Poruba
dokončil další etapu budování podzemních kontejnerů a odpad se tak
nyní ukládá pod zem na 12 místech.
Byly vybudovány podzemní kontejnery na čtyřech místech v Bulharské ulici, kde je umístěno pět zásobníků na
směsný a separovaný odpad.

Zmodernizované hřiště
MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ. Žáci ZŠ Ostrčilova mohou využívat nově opravené hřiště za budovou
školy. Sportoviště má nový umělý povrch, opravené tribuny i plochy. Školáci zde mohou hrát fotbal, basketbal,
volejbal, zacvičit si na workoutovém
hřišti a trénovat na atletickém oválu.
Dále jsou v areálu speciální hřiště na
badminton a plážový volejbal.  (hob)
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Město poděkovalo aktivním seniorům za to, že dokáží inspirovat své okolí i pomáhat druhým

Ostravským seniorem roku je Česlav Pietoň
ocenění

Seniorem roku 2018 se ve 12. ročníku
ankety vyhlášené městem Ostravou
stal osmdesátiletý publicista, výtvarník a sběratel Česlav Pietoň ze Slezské
Ostravy.
„Ocenění Senior roku je vrcholem
mé životní poutě. Nedostal jsem zatím žádné tak významné ocenění,
moc si toho považuji,“ byl dojatý Česlav Pietoň. Připomenul, že nesbírá
jen pohlednice, ale také zkameněliny
z období ostravského karbonu, zbraně, mince a prakticky vše, co se týká
Ostravy. „Díky sběratelství je život
krásný, ale utíká rychle, vždyť už je mi
osmdesát,“ zasmál se.
Anketu Senior roku jsme vyhlásili
již podvanácté. Jedním z důvodů jejího založení je, aby činnost seniorů
byla vnímána jako významná. S přibývajícím věkem se mění priority, už nepřevažují materiální věci, ale pocit být
platným a užitečným. A to je více než
spousta vyznamenání. Touto anketou
chceme našim aktivním seniorům
poděkovat za to, co dělají pro ostatní,
a chci zdůraznit, že jsme na vás opravdu hrdí,“ řekl náměstek primátora
Zbyněk Pražák.

Medailonky oceněných

Česlav Pietoň se narodil v roce
1938 ve Slezské Ostravě. Vyučil se
zámečníkem, později studoval Školu
uměleckých řemesel v Brně. V 50. letech absolvoval kurzy kreslení u profesora Miloše Kejly a malířů Josefa
Dobeše a Josefa Šrámka. Zabývá se
historií, píše příspěvky do Slezskoostravských novin a jako obrazovou
přílohu využívá pohlednice ze své rozsáhlé sbírky. Loni vydal ve spolupráci
se slezskoostravskou radnicí reprezentativní publikaci nazvanou Slezská
Ostrava v proměnách času – Slezská
Ostrava na dobových pohlednicích

Slavnostní vyhlášení ankety Senior roku 2018. Zleva: Zdeněk Kačor (KS DK
Akord), Miroslava Paskonková, Šárka Zrubková (KS DK Akord), náměstek primátora Zbyněk Pražák, Česlav Pietoň, Danuše Námešná, Marie Návratová, manželka Ludvíka Kunce a Zdeněk Jakubek. 
Foto: Adolf Horsinka

a fotografiích. Je spoluautorem knih
o malířích Josefu Dobešovi a Otu Holasovi a knihy o historii Muglinova.
Hana Bilíková (73 let) celý svůj
profesní život věnovala dětem ve školní družině. Po odchodu do důchodu
začala navštěvovat osamělé seniory
v domácnostech jako dobrovolnice.
Díky této činnosti se stala koordinátorkou dobrovolníků organizace Senior servis, kde měla na starosti asi 25
dobrovolníků. Po ukončení činnosti
této organizace přešla v roce 2013 pod
Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, kde významným způsobem přispěla k začlenění programu mezi ostatní
aktivity centra.
Zdeněk Jakubek (84 let) je rodákem ze starých Výškovic. Jako zanícený sportovec organizoval lyžařské zájezdy a pingpongové turnaje. Ve svých
50 letech doslova propadl tenisu. Již
jako čerstvý důchodce se zasloužil
o vybudování tenisového klubu TJ Sokol Výškovice, kde působil jako předseda. Společně s ostatními členy klubu
zvládl opravit kurty i po katastrofic-

Vyhodnocení školních jídelen
Ostravský magistrát vyhodnotil ve
Střední škole společného stravování
v Hrabůvce III. etapu celoměstského
projektu Školní jídelny zdravě a chutně. Školní jídelny byly oceněny za dietní stravování a také za mimořádné
aktivity v oblasti školního stravování.
Letos si cenu za kvalitní, dietní a dobrá jídla odnesli zástupci 23 jídelen základních a mateřských škol.
„Projekt pomáhá všem školním jídelnám nastartovat dobrý pocit a přesvědčit rodiče, že se ve školních jídelnách vaří bezvadně. Podařilo se nám
nastartovat i spolupráci mezi regiony,
aktivity pořádají i malé obce. Letošní-

ho vyhodnocení se zúčastnily jihomoravské Vacenovice a Kojetín,“ řekla
vedoucí školství Marta Szücsová.
K hostům a přednášejícím patřila
i lékařka a spisovatelka Kateřina Cajthamlová. Jejím cílem je zvýšit kvalitu
stravovací služby v ostravských mateřských a základních školách, vhodně propojit problematiku školního
stravování se vzdělávacími programy
škol a probudit zájem a vzájemnou
spolupráci dětí i dospělých na kvalitě
školního stravování. Ostrava za tento
projekt získala v hodnocení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
celorepublikově první místo. 
(hob)

kých záplavách v roce 1997. Pomáhal
také stavět sokolskou tělocvičnu.
Ludvík Kunc (84 let) se narodil
v Olešné u Rakovníka, v Ostravě žije
od roku 1961. Vystudoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou. V letech
1961 až 2004 pracoval jako chovatel se
specializací na kočkovité šelmy v ostravské zoo. Svůj život zasvětil ochraně
šelem a zasloužil se o návrat rysa ostrovida do volné přírody v místech, kde
byl vyhuben. Inicioval založení dobrovolných Vlčích a Rysích hlídek, které
monitorují velké šelmy. Ve své výtvarné práci zachycoval především šelmy,
uspořádal desítky výstav, ilustroval
knihy o přírodě a v ateliéru Viridian
vede výtvarné kurzy. Jeho kresba rysí
hlavy byla logem Zoo Ostrava.
Danuše Námešná (72 let) přestože bydlí v Moravské Ostravě, je spjata s Novou Bělou, kde působila jako
učitelka a ředitelka mateřské školy.
V současné době vede Novobělský český ženský svaz čítající téměř sto členek, čímž je největší organizací tohoto ženského svazu žen v Ostravě. Pod

jejím vedením pořádají velikonoční
a vánoční výstavky pro veřejnost. Od
roku 2002 je rovněž členkou Novobělských důchodců. Aktivně se podílí na
organizaci výletů a exkurzí. Každých
14 dní chystá pro členy zajímavé hry
v hasičském domě. V roce 2008 spoluzakládala a dnes vede pěvecký sbor
seniorek Novobělské hasičky.
Marie Návratová (80 let) pracuje od roku 1990 jako vedoucí sekce
seniorů při Oblastní radě pracovníků
školství. Od roku 2005 je vedoucí sekce seniorů při Krajské odborové radě
pracovníků školství. O rok později
byla zvolena do Krajské rady seniorů,
kde se stala místopředsedkyní. Organizuje kulturní akce pro seniory, jednodenní poznávací zájezdy, týdenní
relaxační pobyty, vycházky a túry za
krásami České republiky a poznávací
procházky Ostravou.
Miroslava Paskonková (80 let)
pracuje ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů již 20 let. Je
pokladnicí Rosky Ostrava, organizace
sdružující osoby s roztroušenou sklerózou. Organizuje rekondiční pobyty, zájezdy, návštěvy divadla, cvičení,
plavání, hippoterapii nebo víkendová
setkání. Stále řídí auto, takže na různé akce přiváží postižené s omezenou
pohyblivostí, kteří by se jinak akcí nemohli zúčastnit. Vede také účetnictví
Slezského klubu stomiků.
Přehled vítězů ankety Senior
roku města Ostravy: MUDr. Blanka Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009),
Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek (2011), prof. Jan Hališka (2012),
Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), MUDr. Rajko
Doleček (2015), Ing. Milan Weber
(2016), Lenka Kocierzová (2017), Česlav Pietoň (2018).
Rozhovor s letošním vítězem Česlavem
Pietoněm najdete na str. 12
(rs)

Město poděkovalo učitelům

Andrea Hoffmannová děkuje Olze Krčková ze ZŠ J. Valčíka v Porubě.

Celkem šestatřicet učitelů a školských
zaměstnanců, kteří odešli nebo se
chystají odejít do důchodu, převzalo
29. listopadu ocenění za dlouholetou
práci pro školství.
Jak byla jejich práce důležitá, jim
bude připomínat pamětní list, drobné upomínkové předměty a zlatý
přívěšek. Jménem města kantorům
a dalším školským pracovníkům předala kytici a poděkování náměstkyně
primátora Andrea Hoffmannová, vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit Marta Szücsová
a za odborový svaz jeho předsedkyně
Marie Horvátová. 
(hob)

6

OSTRAVSKÁ RADNICE

Polárka byla historicky druhým založeným pěstounským sdružením v Česku

Sdružení pěstounů oslavilo 20 let
sociální oblast

Aktivní iniciativou pěstounských rodin z Ostravy a okolí vzniklo v roce
1998 Sdružení pěstounů v Ostravě jako druhé sdružení tohoto typu
v České republice. Cílem sdružení byla
podpora vzájemných kontaktů mezi
pěstounskými rodinami a jejich dětmi. Díky osobní angažovanosti členů
sdružení ve spolupráci se sociálními
pracovníky Magistrátu města Ostravy
tak Sdružení pěstounů v Ostravě organizovalo a realizovalo pravidelné akce,
kterými byly např. víkendové pobyty
pro pěstounské rodiny, vzdělávání
pěstounů, letní tábory pro děti z pěstounských rodin či výstavy výtvarných
děl dětí. Do dnešního dne trvá tradice
každoročního Plesu pěstounů založená v roce 2002.
Sdružení pěstounů v Ostravě významnou měrou přispělo k šíření
povědomí a smyslu pěstounské péče
a záslužnosti práce pěstounů pro děti
i společnost.
Od roku 2013 je podpora pěstoun-

Děti z Polárky při tvorbě společného výtvarného díla. 

ským rodinám garantována státem
prostřednictvím profesionálních doprovázejících organizací, případně orgánů sociálně právní ochrany dětí.
Sdružení pěstounů v Ostravě prošlo
v roce 2016 transformací a ve svých
myšlenkách pokračuje dále v podobě
organizace Sdružení pěstounů Polár-

po devatenácté Charitou Česká republika.
Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru
jako poděkování přispěvatelům za
podporu pro lidi v nouzi, ke kterým
prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity
Ostrava tato pomoc plyne. Výtěžek použije charita na svou činnost.
Ke svátku Tří králů bude 7. ledna od
14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý
čaj pro všechny kolemjdoucí.
Více o využití Tříkrálové sbírky
naleznete na webu Charity Ostrava:
www.ostrava.charita.cz. (r)

Ovahelp pomáhá nemocným
Centrum pomoci onkologickým pacientům Ovahelp založila Zdeňka Hyvnarová, která prodělala rakovinu prsu.
V době onemocnění hledala informace, jak se s nemocí vyrovnat, jak ji přežít a dále fungovat jako žena, manželka a matka. Na některé otázky nenašla
odpověď, proto se rozhodla pomoci
ostatním lidem, kteří prožívají totéž.
„Náš spolek slouží jako pacientská organizace pro nemocné rakovinou prsu
a reprodukčních orgánů žen i mužů,
ale dveře má otevřené pro všechny.
Rádi bychom se zaměřili také na blízkou rodinu pacientů, i ti totiž potřebují oporu,“ uvedla Zdeňka Hyvnarová.

charita ostrava
Dárek pro lidi bez domova
Šestý ročník hudebního setkání
ostravských muzikantů na benefiční akci v centru Ostravy na podporu žen, mužů a dětí bez domova
se koná 12. prosince od 19 hodin
v baru Modrá myš. Návštěvníci
akce mohou pro klienty sociálních
služeb Charity Ostrava přinést vánoční dárek v podobě hygienických
potřeb, teplých ponožek, čepic či
dalšího zimního ošacení, hraček,
trvanlivých potravin apod.

Péče o nemocného

Charitní Tříkrálová sbírka 2019
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci
tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané od 1. do 14. ledna 2019 již
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Ovahelp pořádá tematické přednášky, organizuje speciální cvičení,
zájmové činnosti i pobyty. Členové
Ovahelpu mohou získat prostředky na
podporu imunity, příspěvek na zdravotní pomůcky nebo na paruku. Důležité ale je, že nezůstanou s nemocí
sami, dostanou se mezi lidi, navážou
nová přátelství. Každý člen se také
může zapojit do činnosti spolku. Ovahelp pomáhá i rodinám onkologicky
nemocných pacientů.
Spolek Ovahelp sídlí v Kostelní ulici 22 v Moravské Ostravě. Více informací získáte na webových stránkách
www.ovahelp.cz. 
(rs)

Foto: Polárka

ka, z.s., která provází rodiny s dětmi
na jejich cestě pěstounstvím, vzdělává
veřejnost a propojuje komunitu. (abr)

Sdružení pěstounů Polárka
Mrštíkova 883/3,
Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
www.pestounipolarka.cz

Zimní program
pro bezdomovce
Město Ostrava opět připravilo zimní
program pro lidi bez domova. Zahájen bude ve chvíli, kdy noční teploty
klesnou pod 0 °C a noclehárny budou
naplněny.
„Společně s organizacemi, které
poskytují sociální služby lidem bez
domova, navyšujeme ubytovací kapacity, aby pokryly aktuální potřeby klientů. Zvyšuje se také počet sociálních
pracovníků, kteří lidi bez domova navštěvují a poskytují jim poradenství,“
řekl náměstek primátora pro sociální
oblast Zbyněk Pražák.
V Ostravě je k dispozici 413 míst
v azylových domech a jejich kapacita
je převážně naplněna. Bezdomovci
mohou dále využívat noclehárny s kapacitou 120 míst, nízkoprahová denní
centra s kapacitou 125 míst a domov
se zvláštním režimem Domov Přístav
s kapacitou 85 míst. Dalším zařízením
zajišťujícím pomoc bezdomovcům se
specifickými potřebami je Domov Přístav II, který má kapacitu 29 míst.
„V současnosti jsou kapacity zařízení dostačující vzhledem k tomu, že
mnozí bezdomovci nemají o nabízené
služby zájem. I přesto jsme připraveni
uvedenou kapacitu s počtem 772 míst
rozšířit o 54 lůžek a 120 takzvaných
volných židlí,“ dodal náměstek primátora Zbyněk Pražák. Z ostravského
rozpočtu město vynaložilo na zimní
program pro rok 2018 částku 300 tisíc
korun. 
(r)

Charita Ostrava nabízí možnost
bezplatné účasti na semináři „Jak
pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí“. Na setkání
s profesionálními zdravotními
sestrami Mobilního hospice sv.
Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout
péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku
podávat stravu, tekutiny a léky,
provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické
ukázky. Jsou připraveny informace
o možnostech získávání příspěvku
na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být
nápomocné při naplňování potřeb
nemocného člověka. Pomůcky
je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně,
nejbližší termín je 13. prosince
od 14 hodin v budově Hospice sv.
Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste předem u Anny Štefkové, tel.
599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. 
(r)

Tyrkysová sbírka
Na konci listopadu do ostravských
ulic vyrazila tzv. okřídlená tramvaj se
speciálním posláním. Dobrovolníci
v tramvaji informovali cestující o tzv.
tyrkysové sbírce, kterou společnými
silami uspořádal Dopravní podnik Ostrava a Nadační fond Křídlení. Dobrovolníci v tramvajích vybírali dobrovolné příspěvky na místní neziskové
organizace, které pomáhají druhým
lidem. Tyrkysově modrá tramvaj Stadler nOVA projela všemi páteřními
trasami města Ostravy.
Slavnostní vyhlášení vybrané částky se konalo ve čtvrtek 29. listopadu
v rámci akce Advent plný křídlení
v multifunkční aule Gong. Výtěžek
z akce bude rozdělen mezi místní neziskové organizace. 
(hob)
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Jak (nejen) o Vánocích neztratit hlavu ani finance
bezpečnější ostrava

Skoro se zdá, že sotva skončil čas letních dovolených, jsou tady Vánoce.
V obchodech se už týdny prodávají čokoládové kolekce a nejednoho člověka
už napadlo, kolik to zase celé bude stát
peněz.
Vánoce samotné, ale i měsíce, které
jim předcházejí, jsou finančně stresujícím obdobím, které nahrává nejrůznějším podnikatelům, jejichž praktiky jsou často na hranici zákonnosti
nebo přímo za ní. V tomto období je
obzvlášť důležité zachovat chladnou
hlavu a (nejen) ve finančních záležitostech se rozhodovat s rozumem.

Expresní i jiné půjčky
V předvánoční době sílí příval nabídek
nejrůznějších bleskových půjček na
to či ono. Je jednoduché podlehnout,
vánoční dárky nakoupit bez přemýšlení, zda na ně skutečně mám peníze,
a řešení odsunout na později. Cenou
za tento luxus finanční svobody jsou
však často závratné úroky nebo jiné,
skrytější nevýhody. Ve výsledku za takovou půjčku často zaplatíte mnohem
více, než jste si původně půjčili.
Pokud se tedy skutečně rozhodnete si půjčku vzít, prostudujte nejprve
pečlivě její podmínky, volte známé
a důvěryhodné poskytovatele a vyhněte se nabídkám na internetu nebo neprověřeným subjektům, zejména těm,
jejichž nabídky jsou na první pohled
až neuvěřitelně výhodné. Podrobné
zkoumání jejich podmínek, pokud
k tomu vůbec před uzavřením smlouvy budete mít příležitost, často odhalí
řadu háčků.

Jak by měla férová půjčka
vypadat
Půjčit si peníze je možné i bez písemné
smlouvy. K tomu, aby vám vznikl závazek, stačí i dohoda po telefonu nebo

přes internet. Je ale více než vhodné
sjednat si vše písemně, a to i v případě, že si peníze půjčujete od kamaráda
nebo člena rodiny. Se smlouvou získáte jistotu a pro případ, že by došlo ke
sporu, i důkaz o tom, co jste si přesně
dohodli.
Smlouvu vyžadujte a před podpisem
ji pečlivě prostudujte včetně případných dodatků. Jasně sjednány by měly
být zejména podmínky a termíny splácení, veškeré úroky, poplatky a sankce.
Zaměřte se zejména na RPSN, neboli
roční procentuální sazbu nákladů, která zahrnuje vše, co skutečně zaplatíte.

Na co si dát pozor?
 První půjčka zdarma – nulové
úroky půjčky “zdarma” mohou být
kompenzovány poplatkem za její poskytnutí nebo povinností založit si
u dané banky účet, často s nevýhodnými podmínkami.
 Prominutí splátek – v případě, že
vzorně splácíte, nabídnou Vám někteří
poskytovatelé prominutí nebo vrácení
některých splátek. To však bývá podmíněno extrémně dlouhou splatností
půjčky, zatímco pro vás by bylo výhodnější splatit půjčku co nejrychleji.

 Nízký úrok omezený časem –
některé subjekty nabízejí lákavě nízký
úrok, který však platí pouze pro omezené období, například první rok splácení. Poté se významně zvýší a půjčka
tak rázem přestává být výhodná.
 Sankce za předčasné splacení
– oblíbenou praktikou bývá vysoká
“pokuta” za předčasné splacení. Takové půjčky se pak nezbavíte ani v případě, že pro to získáte dostatečné prostředky, případně se Vám to extrémně
nevyplatí.
 Sankce za pozdní splácení –
stejně tak opožděné splacení byť jen
jedné splátky se Vám může vymstít.
Poskytovatele půjček za prodlení často ukládají neúměrně vysoké pokuty
a sankce tak mohou lehce překročit
i původně půjčenou částku.
 Poplatky předem – poplatek za
poskytnutí půjčky je standardní, to
však nelze říci o poplatcích, které subjekt vyžaduje ještě před uzavřením
smlouvy na krytí nákladů na prověření
žadatele, pojištění apod. Před uzavřením smlouvy zásadně nic neplaťte.
 Ručení majetkem, směnky –
ručení nemovitostí je adekvátní v pří-

Seminář prozradil, jak chránit měkké cíle
Ostrava uspořádala dva semináře na
téma ochrany měkkých cílů. Semináře jsou realizovány v rámci projektu
„Ostrava – Informační seminář k problematice měkkých cílů“ identifikační
číslo 314D083008053 financovaného
ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní
úrovni pro rok 2018 a z rozpočtu města Ostravy. Záměrem projektu je pomocí informační a vzdělávací kampaně šířit povědomí o ochraně měkkých
cílů a o tom, jaké dotace je možné využívat v oblasti ochrany měkkých cílů.
Za takzvané měkké cíle jsou považována místa s vysokou koncentrací osob
a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. 
(r)

Semináře jsou určeny zástupcům samospráv, správcům budov a veřejných prostranství, organizátorům akcí na veřejných prostranstvích, zástupcům Policie
ČR, zástupcům zřizovatelů škol a školských zařízení apod. 
Foto: Hana Oborilová

padě hypotéky, u půjčky v řádu desetitisíců na něj rozhodně nepřistupujte,
totéž platí pro zajištění půjčky směnkou. Při sjednávání půjčky se vám
taková pojistka může zdát neškodná,
neschopnost splácet se Vám s ní ale
může ošklivě nevyplatit.
 Doložka vykonatelnosti – vaši
cestu do problémů může výrazně
urychlit i uzavření smlouvy ve formě
notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. Nárok z takové smlouvy
nemusí věřitel vymáhat soudně, ale
v případě, že nebudete splácet, je
oprávněn podat rovnou návrh na exekuci.
Pokud tedy skutečně peníze potřebujete, věnujte dostatek času prostudování jednotlivých nabídek a výběru
poskytovatele. V prvé řadě se však zamyslete nad tím, jestli budete půjčku
schopni splácet a jestli nepomůže jen
oddálit nevyhnutelné. Pokud už půjčku, nebo dokonce více půjček máte,
pokuste se je nejprve doplatit, než si
vezmete další, i kdyby to mělo být za
cenu “chudých” Vánoc. Bezstarostné
svátky za pád do dluhové pasti skutečně nestojí. 
(NFP)

Hledání „kešek“
Strážníci městské policie připravili
pro děti volnočasovou hru inspirovanou populárním Geocachingem.
Na šesti místech v Moravské Ostravě jsou umístěny „kešky“ obsahující zajímavosti o městské policii, rady
vedoucí ke zvýšení bezpečí a část šifry.
Pro ty, kdo zvládnou najít všechny
„kešky“ a vyplní celou šifru, je připravený malý dárek. Ten je k vyzvednutí
na služebně městské policie v ulici Hlubinská 6 v Moravské Ostravě
v pondělí až pátek od 8 do 15 hodin.
Tato volnočasová aktivita je financována statutárním městem Ostrava
v rámci projektu „Společně proti agresi“, jehož cílem je mimo jiné podpořit
u dětí bezpečné a smysluplné trávení
volného času. 
(hob)
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Opravená sokolovna poskytuje zázemí stolním tenistům, kondičním cvičencům a také divadelníkům

Proskovický Sokol vznikl již v roce 1912
Historie Tělovýchovné jednoty Sokol Ostrava-Proskovice sahá do roku
1912. Toho roku 22. září byla založena
v místním hostinci na schůzi, kterou
řídil učitel Leopold Hyánek. Sokol měl
23 členů, jeho starostou byl zvolen
mlynář Antonín Sunek a náčelníkem
učitel Hyánek. Svou první tělocvičnu
měli v hostinci U Matěje ve Staré Bělé.
Hrazdu, bradla, koně a dvě žíněnky
pořídili na splátky. Aby získali finance
na splacení a na další výdaje, pořádali zábavy spojené s cvičením, zpěvem
a tancem. Později se Sokolové věnovali i ochotnickému divadlu a jako první
zahráli Smír od Otakara Pospíšila. Ve
20. letech pod vedením učitelů Ludmily Jarošové a Václava Lýska nastudovali Kolébku od Aloise Jiráska a
v roce 1921 ji sehráli před 420 diváky

pod širým nebem v Janšově důlku na
Klinci za dnešním hřbitovem.
Výstavba sokolovny začala v roce
1926 a stavba byla hotova o rok později. Tvořila ji tělocvična s jevištěm,
místnost pro rekvizity, divácká galerie, přísálí a byt správce. Sokolovna
získala v roce 1975 přístavbu a v roce
2006 prošla rekonstrukcí. V současné
době se v ní hraje stolní tenis a konají
kondiční cvičení, plesy nebo divadelní
představení. V sokolovně má sídlo 1.
Jarkovská Divadelní Společnost, která
připravila na 22. prosince premiéru
hry Prachy!!!
„Máme 163 členů ve věku od pěti do
79 let. 21 našich cvičenek se účastnilo
letošního Všesokolského sletu v Praze,“ uvedla starostka proskovických
Sokolů Veronika Dostálová. 
(rs)

Proskovické Sokolky na letošním krajském sletu, který se konal v červnu na sokolském hřišti v Moravské Ostravě. 
Foto: René Stejskal

proměny Ostravy na historických fotografiích a pohlednicích

Vánoční strom republiky okrášlil Masarykovo náměstí poprvé v roce 1925 na první adventní neděli.
Ostrava tak následovala Brno, které vztyčilo strom
republiky o rok dříve, a opatřilo jej kasičkou, do
níž mohli lidé přispívat sirotkům. Přestože se akce
v Brně setkala s velkým ohlasem, ostravští radní
váhali. Jako sociální demokraté považovali Vánoce za církevní svátky a nechtěli je spojovat s aktivitami města. Nakonec se o strom republiky zasadil
samotný starosta Jan Prokeš. Ve sbírce se podařilo
vybrat velké množství peněz i dárků.
Největší ohlas měl strom republiky v roce 1938,
kdy v Ostravě pobývaly v nouzových podmínkách
české rodiny vyhnané se Sudet, a Ostravané projevili neobyčejnou míru sounáležitosti a solidarity a
přispívali velkými obnosy a kdo neměl peníze, přinesl dárek. Na snímku je vánoční strom republiky
z roku 1927.

Jeden z nejstarších snímků Velké ulice z roku 1880.
Zachytil stav tehdejších laubů s průhledem k bývalé radnici, v níž působilo vedení města a v současné době v ní sídlí Ostravské muzeum. Úzká ulice
byla původně hlavní cestou vedoucí na centrální
náměstí. V roce 1880 však již fungovala mezi domy
proražená městská třída (nyní ulice 28. října) a
Velká ulice ztrácela na významu. Soustředily se do
ní menší obchůdky, které později vytlačily hospody. V jednom místě na sebe navazovaly čtyři podniky – vinárna, restaurace, další restaurace a kabaret Alhambra, opodál fungovala pivnice. Pokoje
nad těmito zařízeními sloužily jako nevěstinec a
tyto služby ve velké míře poskytovaly číšnice. Protože se jednalo o upadající lokalitu, majitelé domy
nepřestavěli, jak se stalo na centrálním náměstí,
ale pouze přistavovali patra. V 50. letech minulého
století byla většina těchto domů zbourána.

Pohlednice zachycuje Masarykovo náměstí (tehdy
náměstí Lidových milicí) v roce 1967. Na náměstí se
tehdy po celém jeho obvodu dalo parkovat, vjíždělo
se na něj z Poštovní ulice, od Sýkorova mostu, od
Smetanova náměstí anebo z parkoviště za muzeem,
z místa, kde do 50. let stály tzv. lauby. Průjezd je
vidět vedle budovy muzea. Vzadu parkuje autobus
s vlečkou, avšak dvě autobusové zastávky v obou
směrech existovaly uprostřed náměstí. Autobusy
později nahradila trolejbusová doprava. Za zmínku
stojí, že velkou část náměstí pokrývala tráva a keře,
uprostřed existoval velký kulatý květinový záhon.
Vpravo je vidět rohový dům z bloku, v němž bylo
lahůdkářství, květinářství, semenářství, drogerie a
antikvariát. Blok sedmi domů byl zbourán v únoru 1968. Na místě měl vzniknout obchodní dům,
z plánů však několikrát sešlo. V současné době je
v proluce parčík.
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V Porubě vznikly šestery nové sluneční hodiny
V Porubě se na šesti místech nově objevily sluneční hodiny. Projekt s názvem Sluneční stezka Porubou byl
podpořen z druhé výzvy dotačního
programu na estetizaci veřejného prostoru, a to částkou 354 tisíc korun.
Sluneční hodiny propojují dva důležité fenomény dnešní doby: měření
času, na kterém je naše společnost
závislá, a návrat k přírodním zdrojům
– využití slunce a stínu. Každé sluneční hodiny využívají jiný zobrazovací
mechanismus. Jde o ukázku různých
možností využití slunce a stínů pro
zobrazení času. Každé z hodin jsou zároveň malým uměleckým dílem.
„Stezka je koncipována tak, aby vyzývala veřejnost k procházkám, objevování a poznávání různých míst
Poruby, která jsou příjemná k poby-

tu venku a ke společnému setkávání.
Všechna jsou dobře dostupná pěšky
i na kole, s kočárkem i invalidním
vozíkem. Nacházejí se na Havlíčkově
náměstí, v Zámeckém parku, na prostranství u Okresního soudu, u Pustkoveckého rybníka poblíž Pokorného
ulice, u ZŠ Valčíka a v porubském
lesoparku,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina
Šebestová.
Hodiny jsou rozmístěny tak, že se
dají obejít během jednoho dne, anebo
je možné si procházku pohodlně rozdělit do dvou dnů.
Sluneční hodiny budou využívány
i jako učební pomůcky. Tři z nich se
totiž nacházejí v blízkosti základních
škol, dvě v blízkosti gymnázií a u třech
jsou mateřské školy.
(rs)

Zajímavosti z historie
města v novém sborníku

Svoz bioodpadu

Ostravský sborník vyšel již po dvaatřicáté. Patnáct autorů vytvořilo příspěvky, které mapují minulost i současnost Ostravy a týkají se např. první
rakouské továrny na sodu v Hrušově,
tvorby fotografa Jana Krasla a sochaře
Vladislava Gajdy, „obnovením pořádku“ v roce 1969, hrobů významných
osobností, germanizace městského
úřadu za okupace, Přírodovědecké
společnosti a jejího významu pro muzejnictví nebo historii domu ze Stodolní ulice.
Zájemci si sborník mohou za 352
korun zakoupit v Archivu města Ostravy, Ostravském informačním servisu nebo v některých ostravských knihkupectvích. 
(rs)

Bioodpad bude od 1. prosince do konce
března svážen jen jednou měsíčně.
O termínech zimních svozů budou
uživatelé BIO popelnic informováni
letáky zaslanými do schránek a na
webu www.ozoostrava.cz, kde jsou
uvedeny také informace o sběrných
dvorech a o tom, jaký odpad, v jakém
množství a kdy zde mohou Ostravané
bezplatně odevzdat. 
(vk)

Sluneční hodiny na Havlíčkově náměstí. 

OZO Ostrava
získala ocenění

Až do konce prosince budou k vidění
ve foyeru v Nové radnici velkoformátové fotografie z prostředí Mobilního
hospice Ondrášek, který poskytuje odbornou pomoc nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým.

V devátém ročníku Národní ceny ČR
za společenskou odpovědnost, kterou
vyhlašuje Rada kvality ČR řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, se
společnost OZO Ostrava stala vítězem
v kategorii velká organizace nad 250
zaměstnanců. Cenu pro OZO Ostrava
Společensky odpovědná organizace
II. stupně a mezinárodní certifikát
Committed to Sustainability převzali
zástupci OZO 27. listopadu na Pražském hradě. Zisk této ceny je pro firmy a organizace příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, které
jim umožňují dosahovat větší míry
společenské odpovědnosti a přispívají
k lepší konkurenceschopnosti. 
(rs)

v něm doznívalo vyšetřování korupční
činnosti. Také DPO má nové funkční
vedení. V dopravních prostředcích
platíme kartami, jsou v nich kvalitní
dohledové kamery a častěji se uklízí.
Pro další zvýšení komfortu cestujících
jsme zavedli asistenty přepravy. V ulicích každý den potkáváte nové tramvaje a za rok přibydou další. Ve stadiu
získávání potřebných povolení je bezmála tisíc parkovacích stání. Po letech
planých diskuzí se nám podařilo koupit historický objekt jatek a připravit
jeho rekonstrukci. Z vedení města tak
odcházíme s pocitem dobře vykonané
práce. Nadále, byť z opozičních lavic,
budeme sledovat průběh námi započatých projektů a procesů. Upřímně
si přejeme, aby se je podařilo zdárně
dokončit.
Začíná advent, blíží se Vánoce. Dovolujeme si Vás pozvat na Masarykovo
náměstí, kde jsme pro Vás nachystali Vánoční trhy. Za jejich každoročně
stoupající úroveň se sluší poděkovat

dřívější starostce Petře Bernfeldové,
která na jejich přípravě poctivě pracovala již od počátku roku.
Přejeme Vám krásné svátky a do
Nového roku hodně zdraví a vše dobré.

Tomáš Málek a Lukáš Semerák

Hnutí Ostravak

Ondrášek vystavuje

jak to vidí zastupitelé
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří nám v nedávných volbách
dali svůj hlas. Považujeme je za kladné ohodnocení našeho tříletého působení ve vedení města. Díky Vám jsme
ve volbách skončili na druhém místě.
S velkým náskokem ovšem vyhrálo
hnutí ANO a to se bez udání důvodu
rozhodlo s námi dále nespolupracovat. Jeho rozhodnutí nás nepříjemně
překvapilo, plně jej však respektujeme. Rezorty, které jsme vedli, zanecháváme v lepším stavu, než v jakém
jsme je přebírali. Investice jsme dokázali řídit bez jediného skandálu.
Za našeho působení se výrazně snížil
dluh města a naopak zvýšil jeho rating
na nejvyšší možnou úroveň.
Městskou nemocnici na Fifejdách
jsme přebírali za situace, kdy neměla ředitele a ani reálné vedení. Dnes
je nejen personálně stabilizovaná,
ale rovněž jsme připravili koncepční
plán jejího rozvoje. Řízení Dopravního podniku jsme se ujali v době, kdy

Lukáš Semerák.

Foto: René Stejskal

Inovační centrum
funguje rok
Moravskoslezské inovační centrum
(MSIC) uspořádalo výroční setkání
pod názvem Inovační vývar a shrnulo své úspěšné fungování za poslední rok.
„MSIC se zrodilo na historických
základech společnosti Vědeckotechnologický park Ostrava, kterou
město založilo v roce 1997. Transformovaná společnost, do které se
rovnocenně zapojilo město a kraj
a k nim i místní univerzity, získala
s novým managementem i novou
dynamiku přinášející první hmatatelné výsledky,“ řekl primátor Tomáš Macura. Do Ostravy a regionu
přichází stále více společností a navyšuje se podíl investic do inovací,
výzkumu a vývoje.
„MSIC zároveň zintenzivnilo spolupráci podnikatelské a akademické
sféry. Příkladem jsou firmy Hella
nebo společnost Brose. Rozšiřování
aktivit inovačního centra nás staví před potřebu výstavby nové, již
páté, budovy ve stávajícím areálu,
a v delším časovém horizontu otevírá i otázku expanze do jiné části
města. Ostrava nezbytně potřebuje
podporu nejen začínajících místních podnikatelů, ale i již etablovaných firem s ambicí růst a expandovat na mezinárodní trhy, což je plně
v souladu s cíli Strategického plánu
města fajnOVA,“ dodal primátor
Macura.
Výsledky spolupráce MSIC s partnery jsou viditelné také v areálu.
Vznikly v něm dvě nové sdílené laboratoře – vývojová laboratoř poskytující služby pro vývoj a výrobu
funkčních vzorků a prototypů - IdeaHub a centrum kolaborativní robotiky. 
(red)
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. 13. 12. (19)
Kamil Střihavka & The Leaders acoustic band!;
14. 12. (19) Pavel Šporcl; 14. 12. (19) Kouzlo Vánoc; 15. 12. (18.45) G. Verdi: La traviata; 17. 12.
(17.30, 20) Partička; 17. 12. (19) Pánská šatna;
18. 12. (19) Kdes to byl(a) v noci?; 19. 12. (19) Vánoční koncert; 21. 12. (19) Screamers Naše Vánoce; 23. 12. (15.45) Louskáček; 27. 12. (18) Rodina
je základ státu; 31. 12. (16) Ray Cooney: 1 + 1 = 3;
31. 12. (17) Silvestrovské gala s Danielem Barenboimem a Berlínskou filharmonií; 9. 1. (19) Patrik Hartl: Hvězda; 11. 1. (19) Glenn Miller Orchestra; 12. 1. (18.45) F. Cilea: Adriana Lecouvreur;
13. 1. (16) Dášenka čili život štěněte; 14. 1. (19)
Neil Simon: Drobečky z perníku.
DŮM KULTURY AKORD. 11. 12. (19) Opilá Piaf
(šansonové představení); 12. 12. (19) Odhalená
pravda (divadlo); 18. 12. (19) Fragile (koncert);
31. 12. (20) Oldies Silvestr.
DIVADLO LOUTEK. 14. 12. (10) Bato a Lato;
16. 12. (10, 15) Štědrý den malého Jakuba; 16. 12.
(10.30, 15.30) Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky
o hrnečku; 20. 12. (9) Bato a Lato; 23. 12. (10, 15)
Muminci: Čarodějův klobouk; 26. 12. (10) Dášeňka; 30. 12. (10.30, 15.30) Perníková chaloupka;
6. 1. (10) Čtyřlístek zasahuje; (10.30, 15.30) Perníková chaloupka; 13. 1. (10, 15) Kocourek Modroočko; (10.30, 15.30) Hrnečku, vař! aneb Dvě
pohádky o hrnečku.
ANTIKVARIÁT FIDUCIA. 12. 12. (18) Přednáška Otto M. Urbana: Edvard Munch a současné
umění; 14. 12. (18) Alena Dvořáková a Viktor
Fischer – Hodina války, vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia; 14. 12. (18.30) Martin
Lukáč: Top Picks, vernisáž výstavy v Galerii Dole;
16. 12. (10) Vánoční ateliér pro děti a jejich rodiče; 18. 12. (19) Koncert 52-Hearts Whale (IT),
Tonto (IT), Wiatr; 21. 12. (18) Zimní poetická
stezka a křest bulletinu Krásná Ostrava, sraz na
náměstí Edvarda Beneše.
ČERNÁ LOUKA. 15. 12. (7–12) Bleší trhy; 16. 12.
(8–12) Fauna trhy.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. 11. 12. (19) Václav
Neckář & Bacily; 15. 12. (20) Boris Band Combination; 16. 12. (18) Vánoční koncert Markéty
Konvičkové; 20. 12. (20) Sova & Slamák – Vánoce se blíží...; 21. 12. (20) Bandaband.
KOSTNICKÝ KONCIL. Galerie výtvarného
umění pořádá 11. prosince od 16.30 přednášku,
na které přiblíží roli Zikmunda Lucemburského
na kostnickém koncilu, od kterého letos uplynulo 600 let. Pro Zikmunda, od jehož narození letos uplynulo 650 let, mělo konání koncilu velký
význam, ještě větší pak jeho výsledek. Byl to on,
který svou autoritou, diplomacií a velkou energií
dotáhl celé setkání ke konečnému úspěchu.
GALERIE G. Vladimír Půlpán vystavuje v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel – komunitní centrum pro seniory v ulici Čujkovova
v Ostravě-Zábřehu – výstavu fotografií Severního
Irska. Výstava je přístupná veřejnosti každý všední den od 8 do 16 hodin do 30. prosince.
ISLAND SÁM PĚŠKY A STOPEM. Příběh cestovatele Honzy Silného o tom, jak se s batohem,
stanem, neohroženým optimismem a jazykovým
nadáním grilovaného kuřete vydal sám poznat
jedno z nejkouzelnějších míst na Zemi jinak, než
to každoročně dělají desetitisíce turistů. Přednáška se koná 11. prosince od 18 hodin v Klubu
Atlantik.
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Reklama na dámské prádlo
Počtvrté dojde v městské galerii Plato k proměně
užitného a výstavního prostoru. V září otevřený
displej – prezentační místo galerie – doplňuje nová
instalace estonské autorky Marge Monko, která si
zvolila reklamu na dámské prádlo. Marge Monko
v současnosti vede ateliér fotografie na akademii
umění v Tallinnu a je laureátkou několika prestižních ocenění. Pro dočasnou strukturu nazvanou
displej připravila estonská umělkyně instalaci Čirá
slabost/Sheer Indulgence, která prostřednictvím
odkazů na reklamu na dámské prádlo tematizuje
lidské tužby a užití jazyka, kterým jsou produkty
těchto tužeb prezentovány.
Další výraznou proměnu podstoupí galerie díky
prezentaci uměleckých děl ze sbírky společnosti
Deutsche Telekom. Od konce listopadu tak návštěvníci mají mimo jiné jedinečnou příležitost nahlédnout, jak o současném umění uvažuje jeden ze světových gigantů na poli telekomunikačních služeb.
Kurátoři Marek Pokorný, Nathalia Hoyos a Rainald
Schumacher vybrali ze sbírek společnosti Deutsche

Filharmonici v prosinci
Janáčkova filharmonie Ostrava 13. prosince v rámci
symfonického cyklu uvede Hudbu napříč Evropou
pod taktovkou ruského dirigenta Vassila Sinnaiskeho a zazní interludia Benjamina Brittena nebo
koncert pro violoncello Dmitrije Šostakoviče. S Janáčkovci vystoupí přední německý violoncellista
nejmladší generace Julian Steckel.
Filharmonie nezapomíná ani na děti a 16. prosince od 16 hodin je pro ně připraven program Nevymýšlej molloviny! Do nového roku 2019 Janáčkova
filharmonie vykročí v tanečním rytmu. Mezi šéfdirigentem H. M. Försterem vybranými skladbami je
např. Tanec sedmi závojů z opery R. Strausse Salome. Zazní i Šavlový tanec z baletu Gajané, který evokuje arménský vířivý bojový tanec. Slavnostní „taneční“ večer zakončí Symfonické tance ze slavného
Bernsteinova muzikálu West Side Story. Novoroční
koncert se koná 10. ledna od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. 
(hob)

Telekom práce devíti umělců. Prostorovou část výstavy tvoří struktura sochaře Tobiase Putriha. Ta
je složena z přibližně tisíce dřevěných částí a zabírá
plochu téměř 300 čtverečních metrů. 
(hob)

Dámské prádlo v Platu. 

Foto: Jakub Frank

Pucciniho Triptych
Opera národního divadla moravskoslezského
uvede 13. prosince v Divadle Antonína Dvořáka
tři kontrastní jednoaktové opery v jednom večeru. Tři různá společenská prostředí, tři způsoby
lásky a umírání, to je Pucciniho Triptych. Příběh
Sestry Angeliky se odehrává v italském klášteře,
kde klid duchovní oddanosti prosytí téma nenaplněné mateřské lásky. Řeholnické drama končí
sebevraždou a milosrdným vykoupením. Plášť
se naopak odehrává v přístavu na pařížské Seině, v jejíchž vlnách se utápějí slzy ze ztráty dítěte, narážející na břehy milostného trojúhelníku.
Vše ústí v bezmoc vedoucí až k vraždě ze žárlivosti. Triptych uzavírá sarkastická buffa Gianni
Schicchi, kde se láska k nebožtíkovi projevuje jen
jako groteskně zvrácená touha po zisku rodinného majetku. Opera bude uvedena v italském originále s českými a anglickými titulky. 
(hob)

Ostravský lékař vyzpovídal Ivana Mládka
Světlo světa spatřila v říjnu kniha Ivan Mládek obrazem i slovem, jejímž spoluautorem je ostravský
dermatolog MUDr. Petr Zajíc. „Původně jsem chtěl
loni pouze uspořádat výstavu Mládkových obrazů
v galerii v centru Ostravy. Ivan Mládek v té době
už nechtěl dělat další výstavy, avšak pomohlo mi
jméno. Předtím mu totiž výstavy organizoval člověk
jménem Králík a moje jméno Zajíc mělo pro známého baviče přidanou hodnotu,“ zasmál se Petr Zajíc.
Výstava se povedla, oba muži spolu poté začali čile
komunikovat a u piva padl nápad na knihu. „Přál
jsem si, aby reprodukce Mládkových obrazů doplňovaly jeho humorné fejetony a navazovaly na povídání o jeho malířských začátcích, vztahu k výtvarnému
umění a o zajímavostech spojených s malováním,“
dodal spoluautor. Myšlenku ocenilo i nakladatelství
Mladá fronta a knihu se 70 reprodukcemi vydalo.
Nejtěžší bylo získat reprodukce některých obrazů, protože Mládkovy obrazy jsou rozesety v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. „Práce na
knize mě bavila. Byla pro mě velkou školou legrace
i maximální profesionality a pokory ze strany Ivana

Mládka. Pokud by chtěl někdo z čtenářů vidět naživo
jeden z obrazů publikovaných v knize, může si zajít
do galerie ZaZa v centru Ostravy. Obraz je součástí
Vánočního salónu,“ prozradil Petr Zajíc. 
(rs)

Lékař Petr Zajíc s dcerami a Ivanem Mládkem na
slavnostním křtu knihy. 
Foto: archiv Petra Zajíce
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Rod Kitzbergrových v Chagallu
Sochař Igor Kitzberger se po čtyřech letech vrátil
s výstavou do Výtvarného centra Chagall. „Tentokrát se mnou vystavuje můj otec Václav a synové
Kristian a Sebastian,“ upozornil Igor Kitzberger.
On sám přivezl do Chagallu plastiky v nadživotní
velikosti i komorní sochy. „Najdete zde starší i zbrusu nové věci. Vystavuji plastiky z několika cyklů, například harlekýny, postavy s kuličkou, Paganiniho,
žongléra, tematiku tance i pávy,“ rozhlédl se umělec
po galerii.

Jeho plastiky jsou bronzové s patinou. Všechny
vytváří svým osobitým a nezaměnitelným rukopisem. Jeho figury bývají často v nečekaných pozicích
a stává se, že celá tíha bronzové sochy spočívá na
špičce nohy, která se jako jediná dotýká země.
„Je to možné jen u bronzových soch, kámen ani
dřevo by takovou tíhu neudržely. Kompozici ale
vyvažuji, aby se nezhroutila,“ vysvětlil Igor Kitzberger. Výstava ve Výtvarném centru Chagall potrvá do
konce prosince. 
(rs)

Igor Kitzberger u svých plastik ve Výtvarném centru Chagall. 

Foto: Petr Pavliňák

Vánoční koncert Miroslava Beinhauera

Klavírista Miroslav Beinhauer připravil již 6. ročník
vánočního koncertu. Uskuteční se ve středu 19. prosince v Domě kultury města Ostravy. Klavírista letos
vystoupí s dechovým orchestrem Academia Brass
Brno pod vedením dirigenta Víta Spilky.
V první polovině koncertu zazní 12 klavírních preludií Anne Landa Preludes australského soudobého
skladatele Carla Vinea, jehož životem i tvorbou se
Beinhauer dlouhodobě zabývá. Další skladbou bude
klavírní Sonáta estonského soudobého autora Erkki–Sven Tüüra. První část zakončí skladby Ference
Liszta – En rêve: Nocturne, S. 207 a neprávem opomíjený Mephisto Waltz č. 3. Obě skladby spadají do
Lisztova pozdního kompozičního období.
V druhé polovině koncertu zazní Capriccio pro

klavír levou rukou a soubor dechových nástrojů Leoše Janáčka. Toto působivé dílo vzniklo na žádost
českého pianisty Otakara Hollmana, který byl v 1.
světové válce postřelen do pravé ruky natolik vážně, že ji nemohl nadále jako klavírista používat. Miroslav Beinhauer se spolu s Vítem Spilkou podíleli
na vzniku dokumentu pro Českou televizi Sólo pro
jednu ruku, který se zabýval životem Otakara Hollmana a výše uvedeným Capricciem. V holandském
Leeuwardenu získal tento dokument hlavní cenu
v kategorii Hudba a umění v soutěži evropských televizních stanic Prix Circom 2018.
Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticket Art, Colosseum Ticket, v Ostravském informačním servisu
a v Domě kultury města Ostravy. 
(rs)

Vystoupejte po Schodišti století
Ve velkém Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic je
k vidění nová expozice s názvem Schodiště století,
kde se seznámíte s důležitými milníky města.
U příležitosti vzniku Československé republiky
historik Stanislav Knob zkompletoval v krátkých větách na sto schodech stručnou stoletou historii Ostravy a okolí z hlediska významných společenských
událostí.
„Díky takovýmto projektům nezapomínáme na historii. Naši československou i novodobou historii je
důležité si připomínat,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která se zúčastnila slavnostní vernisáže.
Návštěvníci mohou využít i brožurku, kam si
sami po projití schodů mohou doplnit informace,
které si zapamatovali z polepů na schodech.  (hob)

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová si proFoto: Jiří Zerzoň
hlíží Schodiště století. 
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KNIHCENTRUM. Beseda a autogramiáda zkušeného botanika, popularizátora vědy, spisovatele
a cestovatele po vlastech českých a slovenských
Václava Větvičky se uskuteční v Domě knihy 11.
prosince od 16 hodin. Spisovatelka Radka Třeštíková přijede představit knihu Veselí 12. prosince.
Beseda začíná v 16 hodin. Do povědomí čtenářů
vstoupila Petra Dvořáková knihou rozhovorů
Proměněné sny, za kterou obdržela cenu Magnesia Litera. V Domě knihy bude 13. prosince od
16.30 hovořit o své nové knize Dědina.
VÁNOČNÍ SALÓN V GALERII. Galerie ZaZa
připravila ve svých prostorách v Sokolské ulici
Vánoční salón. Představuje na něm malby, kresby, grafiky a umělecké sklo etablovaných i méně
známých umělců, např. Eduarda Ovčáčka, Oty
Janečka, Jiřího Načeradského, Toyen, Zdeňka
Buriana, Tomáše Bíma, Zbyňka Janáčka, Jaroslava Koléška, Ivana Mládka a dalších. Výstava
trvá dokonce roku.
TĚLO A TECHNIKA. Novou expozici s podtitulem Jak technika pomáhá hendikepovaným
najdete od 13. prosince v prostoru dočasných výstav ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Zapomeňte na obyčejné příklady
a ukázky hendikepů, nová expozice boří mýty
o bariérách, které hendikep přináší. Vstupte do
světa, kde centimetry rozhodují o tom, zda jste
samostatní nebo odkázaní na cizí pomoc, kde
hmat nahradí vaše oči. Poznejte osudy lidí, kteří se nevzdali a díky moderní technice mohou žít
naprosto plnohodnotný život.
HUDEBNÍ VÝLETY 2018. Dětský sbor Ondrášek doprovodí 16. prosince od 18 hodin v kostele
sv. Ducha sopranistku Evu Dřízgovou na koncertě, který běží pod taktovkou týmu Svatováclavského hudebního festivalu.
CHARLES AZNAVOUR. Sylvie Bee složí poctu
francouzskému šansoniérovi Charlesi Aznavourovi 20. prosince od 20 hodin v Komorní scéně
Aréna.
BOŽSKÁ SARAH. Silnou a působivou hrou
Božská Sarah si herecká legenda Iva Janžurová
plní dlouholetý profesní sen, dvacet let si četla
tento výjimečný text a zvažovala své síly, kdy se
do něj pustit. Komediálně laděnou hru o několika
dnech na sklonku života herečky Sáry Bernhardtové uvede 14. ledna v 19 hodin Divadlo Mír.
PROCHÁZKA POD KLOBOUKEM. Vyrazte
13. prosince 15 hodin z náměstí Svatopluka Čecha
za vánoční atmosférou s historičkou Lenkou Kocierzovou. Projdete se vánočním Přívozem a prohlédnete si vyzdobené náměstí Svatopluka Čecha
a Nádražní ulici. Neposedíte sice ve stínu lípy, ale
lipový čaj si dáte a dozvíte se pod kloboukem od
Lenky Kocierzové i něco o spisovateli, jenž napsal
jistě všem známou sbírku povídek ve verších.
FIDUCIA SLAVÍ. Antikvariát a klub Fiducia,
který patří mezi nejznámější nezávislá kulturní
centra Moravskoslezského kraje, vydává k 20.
výročí své existence knihu 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény, jež se mimo jiné pokouší
zmapovat ostravské kulturní dění v posledních
dvou dekádách. Kniha reflektuje nejen dvacet let
aktivit klubu, ale je především zamyšlením nad
tím, kam a zda se ostravská umělecká scéna i vnímání architektury či veřejného prostoru od roku
1998 do současnosti posunuly. Do knihy přispěli
například historikové Martin Strakoš, Rostislav
Švácha, Vojtěch Vlček a Martin Jemelka.  (red)
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Hovoříme s držitelem titulu Senior roku 2018, publicistou a sběratelem Česlavem Pietoněm

Slezskou Ostravu považuji za pupek světa
o lidech s lidmi

Autor knih, sběratel, výtvarník, publicista zajímající se o dění v Ostravě
a především ve Slezské Ostravě – to
je letošní držitel ocenění Senior roku
Česlav Pietoň.
• Stal jste se ostravským seniorem roku. Co pro vás toto ocenění znamená?
Je to pro mne vrchol mé životní
poutě. Moc si toho považuji, pořád
tomu nemohu uvěřit. Trochu mě mrzí,
že jsem porazil Ludvíka Kunce. Velice
si jej vážím, jako člověka jej opravdu
miluji. Koupil jsem si dokonce od něj
pár obrazů. Ale věřím, že snad ještě
nějakou cenu získá, zasloužil by si to.
• Čeho si vážíte v profesní kariéře?
I když jsem dělal seriály o kradených obrazech nebo o sběratelích,
nikdy jsem se nerealizoval tak, jako
nyní. Již devět let vychází měsíc co
měsíc ve Slezskoostravských novinách
seriál o Slezské Ostravě. Díky tomu
mohla vyjít kniha o Slezské Ostravě,
druhá v její historii. První vyšla před
více než sto lety. To je věc, které si nejvíce vážím.
• Můžete zavzpomínat, co jste
dělal pro Československý rozhlas?
Původně jsem psal pro časopis
Tramp, později pro Ostravský kulturní magazín, pro Ostravský večerník
a nakonec jsem připravoval pořady
pro ostravské rozhlasové studio. Lidé,
s kterými jsem spolupracoval, začínali
v Trampu a já putoval s nimi. Nakonec
skončili v rozhlasu. Někdy v polovině
70. let jsem připravil tři pořady o sběratelích nazvané Čtyřicet tisíc blech.
Každý měl 45 minut a komentář četli
herci. Vzpomínám si, že jedním byl
Stanislav Šárský. To byl můj největší
rozhlasový počin. Spolupracoval jsem
s nimi pět let, vznikly i další pořady.
• Máte široký sběratelský záběr. Věnujete všechen svůj volný
čas sbírkám?
Na volný čas se mě ani neptejte. Kvůli sběratelství se nezastavím
a doma se zlobí, že na nic jiného mi
nezůstává čas. Naposledy jsem určoval zkameněliny. Mám velkou sbírku
zkamenělin, zaměřuji se na ostravský
karbon. Stěhoval jsem se do paneláku,
trochu se to pomíchalo, musel jsem
vše roztřídit. Šlo o sběry z hald, několik tisíc kusů.
• O jaké období se jedná?
Zkameněliny jsou staré 230 až 280
milionů let z doby, kdy tady bylo desítky milionů let moře. Sbírám jen zřetelné otisky. Hezké věci se daly najít
na haldách, převažovaly však nezře-

telné otisky. Nejlepší kusy mám přímo
z šachet. Nosili mi je známí horníci. Je
zajímavé, že v dole existují jen určitá
místa, kde se zkameněliny objevují.
Nejsou v uhlí, ale ve vrstvě těsně nad
uhlím, v kameni. Jsou to všechno těžké věci, kamarádům se to dost proneslo. Ve sbírce mám hlavně trilobity
a hodně přesliček.

Senior roku 2018 Česlav Pietoň. 

• Trochu mě zaráží, že hovoříte
o tak velké sbírce a bydlíte přitom v paneláku. Jak tam máte
exponáty uložené?
Opravdu bydlím v paneláku. Koupil
jsem si garáž, přestože nemám auto.
A už asi tušíte, že sbírky mám uložené v této garáži. Je tam všechno, od
zkamenělin až po vykopávky z druhé
světové války.
• Sbíráte i další věci?
Sbírám mince, militarie, pohlednice
a vše, co souvisí s Ostravou.
• Mince máte také z nálezů?
Ne, mince jsem kupoval. I když jeden kus patří do cenného nálezu. Jedná se o groš císaře Leopolda, který
v 19. století našel v nádobě s dalšími
mincemi učitel a zakladatel muzea
Karel Jaromír Bukovanský. Nález sice
předal muzeu, avšak naší škole daroval dvě mince. Když se škola při reorganizace rušila, strýček tam pomáhal
a ředitel mu minci daroval. Strýc mi ji
pak věnoval.
• Víte, kde se nádoba s mincemi našla?
Na kopci Mundloch na Kamenci
ve Slezské Ostravě. Jedná se o kopec
s vinnými sklepy, tehdy však nevedla dole silnice a kopec zasahoval až
k řece. Nicméně mince se našly nahoře, kde vedla stezka. Bylo to někde
v místě dnešní Bukovanského ulice.
Stezkou putovaly karavany k brodu

přes Odru v Koblově. V roce 1880 se
měla začít stavět silnice a Bukovanský
dělal záchranný průzkum, na který
dokonce dostal grant z Archeologické
společnosti z Vídně. Toto místo bylo
největším ostravským nalezištěm,
nejen kvůli stezce. Jednalo se o opuštěnou lokalitu a například když hrozilo, že Ostrava bude postižena boji

Foto: Adolf Horsinka

třicetileté války, lidé v těchto místech
zakopávali vzácnosti. Dokonce se tam
našel palcát.
• A nějaká další rarita
Povím vám o jedné kuriozitě. Před
léty byla vypsána soutěž na pomník
Miloše Sýkory a mně se podařilo získat dva neúspěšné návrhy od opavského sochaře, když se rušil jeho ateliér. Jedna socha je Sýkorův portrét
v nadživotní velikosti. Je zpodobněný
v obleku s kravatou, v ruce drží štípačky a za ním je vidět oblouk mostu.
Pro mne je to příklad odstrašujícího
umění a nedivím se, že takový návrh
nevyhrál.
• Sledujete, jak se za ty roky

změnila Ostrava?
Kdybych se narodil teď, moc by se
mi vše líbilo. Nikdy jsem si nemyslel,
že se jednou bude dát v řece Ostravici koupat, vždyť to byla černá stoka.
Dnes je to jiné město, než jaké si pamatuji z dětství. Někdy si říkám, že to
už není to město, které jsem znal. Když
procházím centrem, vzpomínám, jak
vypadalo v době mého mládí, jaké
zde byly domy a obchody nebo třeba
lauby. Na měšťance mi říkal učitel, že
v Ostravě se jednou přestane těžit uhlí
a město se promění v město důchodců. Smál jsem se tomu a nakonec jsem
se dočkal toho, že jsou šachty zavřené.
Snad se nebudete smát, když řeknu,
že považuji Slezskou Ostravu za pupek
světa. Tady všechno začalo. V údolí
Burňa se našlo uhlí, vznikly zde první šachty. Hrad je starší než centrum
města. Slezskou vnímám romanticky,
bohužel romantika pomalu odchází.
Je mi do pláče, když v Hrušově vidím
ruiny fabriky na sodu, v níž fungovaly
stroje, které pamatovaly císaře pána.
Vše šlo do šrotu. Považuji to za nenahraditelnou ztrátu. Bohužel podobným způsobem mizí spousta historických věcí.
• Nosíte licousy jako císař
František Josef. Je to v tom nostalgie za mocnářstvím?
Licousy mám už třicet let. Tehdy
jsem se účastnil v Tvarožné rekonstrukce bitvy a licousy jsem potřeboval k uniformě. Nehrál jsem císaře
pána, ale ani vojáka, protože jsem na
to neměl postavu. Zahrál jsem si jakéhosi bručouna, kterého nakonec strčili
do kuchyně. Licousy jsem si od té doby
ponechal. Mé licousy trochu symbolizují rovněž fakt, že mí předkové přišli
za Rakouska-Uherska z Haliče do Ostravy. Doba nebyla jednoduchá a Poláci, kteří se zde usadili, se museli vystěhovat. Jenže můj tatínek se narodil
již v Radvanicích, takže jsme mohli na
Ostravsku zůstat. 
René Stejskal

Česlav Pietoň s knihou o Slezské Ostravě, kterou společně s úřadem obvodu
vydal v loňském roce. 
Foto: René Stejskal
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Úřední řečí byla v Moravské Ostravě až do roku 1918 němčina, znalost češtiny nebyla samozřejmostí

Půlroční lhůta na zvládnutí českého jazyka
z archivu města

Po vzniku Československé republiky v říjnu 1918 stál před představiteli
českého politického života v Moravské
Ostravě mimo jiné úkol zajistit převzetí městského úřadu. Ten měl být do
budoucna obsazen úředníky, kteří by
byli plně loajální vůči novému československému státu a – což bylo velmi
důležité – dobře znalí jazyka českého.
Zatímco s první podmínkou nebyl
velký problém, neboť valná většina
německých zaměstnanců byla ochotna
i po 28. říjnu setrvat ve služebním poměru, všeobecná znalost češtiny nebyla v roce 1918 žádnou samozřejmostí.

Němčina úředním jazykem
Úřední řečí byla v Moravské Ostravě
až dosud němčina, která se užívala i ve
vnitřní komunikaci a kterou muselo
plynně ovládat všech 320 úředníků,
podúředníků a zřízenců.
Bohužel nevíme přesně, jak vypadalo složení z hlediska národnostního,
lze jen zhruba odhadovat, že německojazyční zaměstnanci tvořili jednu
třetinu nebo dokonce až jednu polo-

Německý úředník Alfred Urbanowsky zůstal ředitelem (dnes bychom řekli tajemníkem) městského úřadu až do své smrti v roce 1923. Nevíme, nakolik ovládal
češtinu, jazykové zkoušky byl však zproštěn, zřejmě kvůli své údajné vstřícnosti
vůči Čechům již před rokem 1918.

i nadále německy vyřizována a vzhledem k poměrně vysokému podílu
německého obyvatelstva v Moravské
Ostravě bylo samozřejmé, že veškeré
úřední vyhlášky se budou vyvěšovat
jak v českém, tak i v německém jazyce.
Překvapením nebylo ani to, že městským úředníkům, neovládajícím dobře (anebo vůbec) češtinu, se ukládalo
tento nedostatek odstranit; na tento
poměrně náročný úkol byla však stanovena naprosto šibeniční lhůta šesti
měsíců!

zřízenecké definitivy je nutná znalost
češtiny slovem i písmem a ti, kteří již
definitivně ustanoveni byli a jazyk dostatečně neovládají, musejí znalost absolvováním zkoušky prokázat.

Odchod do výslužby
Řada německých úředníků a zřízenců
byla poté přeložena do předčasné vý-

služby a na jejich místo byli obratem
přijímáni uchazeči čeští. Tato skutečnost samozřejmě vyvolala velkou
bouři nevole v ostravském německém
tisku.
Navíc nebylo zjevně všem měřeno
„stejným metrem“; například tajemník starostenského úřadu Titus Neumayer mohl v úřadě zůstat, přestože
měl stejně nevyhovující výsledky jako
stavební inženýr Ignatz Faigl, který
byl penzionován.
Je pravděpodobné, že i zde musely
sehrát svou roli určité konexe. Protože
v té době dosud žádný právní předpis
povinnosti úřednictva ohledně znalosti státního jazyka nestanovil, odvolali se postižení k zemskému výboru
v Brně, který však jejich stížnost zamítl s tím, že úředník neznalý úředního
jazyka nemůže své povinnosti řádně
plnit.

Čeští úředníci
Proces „počešťování“ úřadu poté nabral obrátky a byl v podstatě završen po vzniku Velké Ostravy v letech
1924–1925, kdy již v důsledku vnitřních reforem a přibrání zaměstnanců
z úřadů sloučených obcí čeští úředníci
zcela dominovali, a to jak celkovým
počtem, tak i z hlediska obsazení vedoucích míst.

Josef Šerka

Skládání zkoušek

Výřez z národnostní mapy ČSR z poloviny 20. let naznačuje, že Češi (vyznačení červenou barvou) měli na území
dnešní Ostravy jednoznačnou převahu. Přesto však se v té době ještě
nejméně 20 % obyvatel města hlásilo
k národnosti německé.

vinu. K německé obcovací řeči se hlásili bez výjimky také všichni vedoucí
úředníci.

Čeština jako úřední jazyk
Není tedy divu, že jedno z prvních
usnesení české správní komise města
Moravské Ostravy v lednu 1919 se týkalo jednacího a úředního jazyka, kterým se povinně stala čeština, a to jak
pro městský úřad, tak i pro všechny
městem spravované ústavy a podniky,
„vyjímajíc školní a kulturní ústavy, věnované německé národnosti“.
Česky měl probíhat také veškerý písemný styk s jinými úřady a korporacemi. Podání, adresovaná městskému
úřadu v němčině, měla být nicméně

To bylo přirozeně zcela nereálné, byť
většina německých zaměstnanců zvládala češtinu alespoň pasivně. Přesto
se zkoušky skutečně již v září 1919
konaly a nebyly právě jednoduché; zatímco městští policisté měli zvládnout
sepsání protokolu o případu, úředníci
museli u zkoušek v češtině sepisovat
nejrůznější vyřízení, případně psát
diktáty na témata ze Starých pověstí
českých (Založení Vyšehradu, O třech
prutech Svatoplukových atp.).
Nezaráží proto, že výsledky písemných zkoušek nebyly příliš uspokojivé
a přibližně třetina dotázaných byla
hodnocena nedostatečně. Správní komise se nakonec rozumně rozhodla
nevyvozovat z tohoto faktu zatím žádné důsledky a neznalost jazyka se další
dva roky víceméně mlčky tolerovala.
Na podzim 1921 se zkoušky opakovaly a opět neprospělo více než třicet
osob. V únoru 1922 se správní komise
většinou českých hlasů navíc usnesla
na změně dosavadních předpisů a do
statutu z roku 1912 doplnila podmínku, že pro dosažení úřednické nebo

Fiktivní hlášení německého policisty o incidentu v Nádražní ulici, sepsané při zkoušce v roce 1919;
červeně vyznačeny pravopisné chyby.
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Díky dotačnímu programu fajnOVA byl revitalizován prostor před Ostravskou univerzitou na Slezské

Geologická stezka ukazuje historii regionu
fajnOVA

Právě dokončený projekt z dotačního programu „fajnOVY prostor“ láká
na proměny hornin našeho regionu
v průběhu stovek milionů let. Ostravská univerzita tímto způsobem oživila
prostor před budovou Přírodovědecké
fakulty v Chittussiho ulici ve Slezské
Ostravě, který byl revitalizován díky
finanční pdopoře města.
Dotační program „fajnOVY prostor“
cílí na proměnu ulic, náměstí, parků
a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti.
„Od jeho spuštění jsme dotacemi
podpořili 28 projektů za zhruba 8 milionů korun. A nekončíme, v dotačním
programu budeme pokračovat i v následujícím období. Pro příští rok bude
pro zájemce ve třetí výzvě programu
připraveno na podporu projektů dalších několik milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, která se zúčastnila slavnostního
předání prostoru studentům a veřejnosti nacházejícího se v bezprostřední
blízkosti centra města.
Prostor slouží nejen studentům
a zaměstnancům Přírodovědecké fa-

kulty Ostravské univerzity, ale rovněž
návštěvníkům sousedícího zdravotnického zařízení a obyvatelům okolních domů.
Nově vytvořené bezbariérové místo
vybízí k zastavení a pobývání s možností uskutečňování malých společenských akcí propojených s veřejně
přístupnými akcemi uvnitř budovy
Přírodovědecké fakulty, které přitáhnou místní obyvatele a napomohou tak
rozvoji sousedských vztahů. Akce budou navazovat na výstavy a workshopy konané v budově univerzity.
Došlo k obnově stávající zeleně, přibyly zde různé typy posezení – hromadné, vyvýšené nebo individuální
lavičky s opěradly, kde mohou studenti trávit volný čas. Využit byl kvalitní
mobiliář z tvrdého dřeva a čistého designu.
„Součástí zrevitalizovaného prostoru jsou i místa na stání pro kola,
a protože chceme rozšířit bikesharing
do dalších ostravských obvodů, právě
tady by mohlo být jedno z dalších nových míst,“ dodala náměstkyně Šebestová.
K ozvláštnění projektu přispěje
také geologická stezka, jejíž součás-

Slavnostního předání se zúčastnila náměstkyně primátora pro životní prostředí
Kateřina Šebestová, děkan Přírodovědecke fakulty Jan Hradecký a další hosté.

Foto: Hana Oborilová

tí jsou exponáty na ocelových tyčích
s povrchem z litého betonu s otištěnými tvary listů a přírodních struktur.
Umístěné kameny představují malou
ukázku z nekonečné pestrosti hornin,
ze kterých je složena naše planeta.

Plán pomáhá s rozvojem vzdělávání
Od března 2018 realizuje Magistrát
města Ostravy navazující čtyřletý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, který je určen
pro město Ostravu a také okolní tři
obce a devět měst. Město tak navazuje
na obdobný projekt realizovaný v posledních dvou letech. Cílem je rozvoj
nastaveného systému spolupráce a ko-

munikace zřizovatelů, škol, školských
zařízení, ale také např. středisek volného času a dalších subjektů působících v oblasti formálního i neformálního vzdělávání.
Výsledkem bude mimo jiné zpracování strategického dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
podle metodiky Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, který je nutnou podmínkou pro možnost čerpat
dotace z jednotlivých fondů EU na
další projekty v oblasti školství.
Správní obvod města je z hlediska školství velmi různorodý, proto je
úspěch, že se do tohoto projektu rozhodlo zapojit celkem 182 z celkem 202
vzdělávacích zařízení, což má jistě vliv

na kvalitní provedení prvního projektu MAP.
Hlavními cíli projektu jsou podpora
společného plánování aktivit za účelem rozvoje kvalitního vzdělávání dětí
a žáků ve věku od 3 do 15 let, rozvoje
spolupráce s rodiči a dalších služeb
v oblasti podpory kvality vzdělávání dětí a mládeže, účast odborníků,
místních lídrů a odborných expertů na
podpoře vzdělanosti. Na projektu, který zahrnuje oblasti předškolního, základního, zájmového, ale i neformálního vzdělávání, se partnersky podílí
také Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Agentura pro sociální začleňování, Národní institut pro další vzdělávání a místní akční skupiny.
Uskutečněny již byly zahajovací konference, první setkání pracovních skupin, které jsou zaměřeny na financování, předškolní vzdělávání, čtenářskou
a matematickou gramotnost, kariérové
poradenství a rovné příležitosti, a také
další aktivity projektu, např. semináře
o kyberšikaně a rizicích elektronické
komunikace mezi dětmi a v Knihovně
města Ostravy o roli knihoven v po-

sílení čtenářské gramotnosti pro nejmenší. Realizována je také aktivita „šachy do škol“, nově pak probíhá výuka
šachu u předškolních dětí mateřské
školy v ul. Hornické, které se účastní
také učitelé z jiných MŠ a učí se tak
unikátní výukovou metodu pro děti.
Přepokládáme, že se podaří zapojit
i základní školy, které budou nadále
ve výuce šachů pokračovat. V příštím
roce je v plánu celá řada aktivit, mimo
jiné workshopy, konference, semináře,
výměna zkušeností mezi učiteli a školami, kurzy výroby řemeslných výrobků pro předškolní děti, interaktivní
výukové hry pro děti školního věku
a další aktivity.
Zajímáte se o průběh realizace projektu? Rádi byste se dozvěděli více
o plánovaných aktivitách, seznámili
se s postupy přípravy MAP a dalšími
aktivitami, které připravujeme? Navštivte stránky www.map.ostrava.cz
nebo facebookový profil MAP II Ostrava. Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV), který řídí Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. 
(ks)

Tato expozice nejen upozorní na přírodovědnou tematiku přilehlé budovy,
ale zároveň prostor zkrášlí. Najdete
zde například karbonský a chlebovický slepenec nebo amfibolit i popis metamorfózy hornin.
(hob)

pozvánky do zoo
Strojení stromečků v zoo
Přijďte si v sobotu 15. prosince zpříjemnit předvánoční čas do ostravské
zoo, kde se uskuteční tradiční předvánoční akce pro rodiny s dětmi. Od
10 hodin se budou u expozice Na
statku zpívat koledy u živého betlému. V celém areálu můžete zdobit
stromečky dobrotami pro přezimující ptactvo. Mezi 11. a 13. hodinou
budou ve výukovém centru probíhat
aktivity s vůní medu.

Štědrý den v zoo

Na Štědrý den mají děti do 15 let
vstup zdarma a je připraveno speciální štědrodenní komentované
krmení zvířat a štědrodenní menu
v restauraci Saola. Zoologická zahrada je otevřená každý den. Otvírací doba v zimním období je od
9 do 16 hod. Pokladny a pavilony se
zavírají v 15 hod.

Zajímavosti ze zoologie
Zoologická zahrada pořádá 2. ledna přednášku z cyklu Zajímavosti
ze světa zoologie, která je určená
odborníkům, ale jsou otevřené i zájemcům o zvířata a ochranu přírody
z řad široké veřejnosti. Přednáška
bude věnována novinkám v oblasti
zoologie, ochrany přírody a chovu
zvířat v lidské péči. 
(šn)
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Centrum individuálních sportů Ostrava se ohlédlo za úspěšným rokem

Sportovci vozí medaile z celého světa
Velmi úspěšný rok má za sebou Centrum individuálních sportů Ostrava
(CISO), které podporuje sportovce
z našeho regionu. Sdružuje sportovce
z Ostravy i celého kraje, kteří v daných
sportech reprezentují Českou republiku na světových a evropských soutěžících. „Sportovcům zabezpečujeme
kvalitní přípravu a regeneraci díky významné podpoře města Ostravy a Moravskoslezského kraje,“ zdůraznila
ředitelka CISO Taťána Netoličková na
listopadovém setkání sportovců s vedením města a kraje.
„Chtěla bych poděkovat trenérům
a pracovníkům Centra individuálních
sportů Ostrava za jejich práci se sportovci a sportovcům děkuji za skvělou
reprezentaci a za jejich výborné výkony. Město Ostrava bude nadále podporovat činnost CISO,“ přislíbila náměstkyně pro školství a sport Andrea
Hoffmannová.
A jakých nejvýraznějších úspěchů
dosáhli členů CISO? Běžkyně na 400
metrů Barbora Malíková letos vyhrála olympiádu mládeže v Argentině,
stala se juniorskou mistryní světa a
získala světové stříbro ve štafetě na 4x
400 metrů. Vzpěrači František Polák
si přivezl z mládežnické olympiády

Předsilvestrovské utkání starých
gard fotbalistů se uskuteční v pátek
28. prosince na tréninkovém hřišti
Městského stadionu Vítkovice. Na
obou stranách se představí bývalí
ligoví hráči včetně reprezentantů.
Slavnostní výkop je naplánován na
15. hodinu. 
(rs)

Novoroční pochod

Sportovci z Centra individuálních sportů Ostrava. 

bronz a na mistrovství Evropy do 17 let
vybojoval zlato a dvě stříbra. Moderní pětibojař Marek Grycz je mistrem
světa juniorů ve dvoučlenné štafetě.
Světový bronz si přivezl střelec Matěj
Rampula, evropské stříbro má vzpěračka Vendula Šafratová, bronzovou
medaili z mistrovství Evropy se mohou pochlubit boxer Daniel Mikušťák
a stolní tenisté Šimon Bělík a Adam
Štalzer. Díky reprezentantům CISO
padla také celá řada českých rekordů

Statutární město Ostrava vyhlašuje anketu
o nejlepší sportovce za rok 2018 v kategoriích:







Baník se utká
s Vítkovicemi

talent
jednotlivec
kolektiv
hendikepovaný sportovec
sportovní legenda
nejlepší společensky zodpovědnou firmu v oblasti sportu

Oceněním nejúspěšnějších sportovců a společensky zodpovědné firmy města je zvýrazněn společenský význam sportu, vede k podpoře zájmu mládeže o aktivní sport, ukazuje
na jeho významnou hodnotu pro zdraví lidí a funguje jako jeden z nejúčinnějších faktorů
prevence proti negativním sociálním jevům vč. jeho přínosu v sociální oblasti.

Nominační kritéria
 u jednotlivců a kolektivů dosažené umístění v nejvyšší mistrovské soutěži/závodě v daném sportovním odvětví v České republice nebo umístění na mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijských hrách, světových pohárech a dalších
významných sportovních soutěžích;
 navržení sportovci musí být členy tělovýchovné jednoty, sportovního oddílu
nebo klubu se sídlem v Ostravě v době, kdy dosáhli výkonu nebo umístění, za
který jsou navrhováni k ocenění;
 v kategorii objev roku nelze sportovce ocenit v případě, že byl sportovec již
v této kategorii vyhodnocen v předchozím roce a nemůže být současně vyhodnocen v jiné kategorii;
 legenda, která se zasloužila o reprezentaci ČR a města a popularizaci sportu;
 navržení sportovci neporušili zásady sportovního chování.
Nominace na zodpovědnou firmu bude doložena uvedením způsobu a rozsahu podpory
sportu v Ostravě, výčtem uskutečněných aktivit v roce 2018, doložením seznamu sportovních klubů či jednotlivců, které firma podporuje jako sponzor.
Sportovní výkon za r. 2018 bude doložen: odkazem na oficiální webové stránky, tiskovou zprávou nebo jiným průkazným způsobem.
Návrhy na ocenění sportovců podávají ostravské sportovní organizace a kluby, trenéři,
činovníci a občané prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách města v sekci dotace, oblast Tělovýchova a sport/Vrcholový sport – v elektronické
podobě na adresu: jnavratil@ostrava.cz (do předmětu uveďte Sportovec roku) nebo
korespondenčně na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu, Prokešovo
nám. 8, 729 30 Ostrava (na obálku uveďte Sportovec roku).
Návrhy na ocenění za rok 2018 zasílejte nejpozději do 15. 1. 2019.

Foto: René Stejskal

v atletice, sportovní střelbě, lukostřelbě a vzpírání. Jen sedmnáctiletý vzpěrač František Polák dokázal v tomto
roce překonat osm českých rekordů.
Jeho kolegyně Vendula Šafratová má
na svém kontě šest českých rekordů,
pět rekordů zlepšil sportovní střelec
Matěj Rampula a běžkyně Barbora
Malíková zdolala čtyři rekordy.
Nejviditelnějším byl český rekord
Zdeňka Stromšíka, který nyní činí
10,16 sekundy. 
(rs)

Tělovýchovná jednota Liga stovkařů pořádá novoroční pochod. Trasa
o délce 14 kilometrů vede po turisticky
značených stezkách z Poruby do Horní
Lhoty-Zátiší. Registrace účastníků je
1. ledna od 8.30 do 10 hod. na tramvajové zastávce ve Vřesinské ulici. Všichni účastníci obdrží pamětní diplom,
(rs)
horký čaj a drobné dárky.

Extraligový hokej
Tým HC Ridera Vítkovice přivítá
v Ostravar aréně 9. 12. Litvínov, 19.
12. Pardubice, 21. 12. Spartu Praha
a 28. 12. Plzeň.
Prvním domácím zápasem po Novém roce je 4. ledna utkání se Zlínem,
9. ledna přijedou Pardubice. 
(rs)

Medailové úspěchy vítkovických atletů
Vítkovická atletka Sylvie Štiglerová vybojovala na mistrovství republiky v přespolním běhu, které se konalo 24. listopadu v Kostelci-Alfrédově, stříbrnou medaili v kategorii juniorek. Z dalších vítkovických běžců a běžkyň se nejlépe dařilo
Lukáši Chwisktovi, který doběhl mezi muži dvanáctý. V juniorech byl Jiří Podešva 16. a Jan Kunčický 18. Juniorka Barbora Šestáková skončila 16. a v závodě
mílařů byl Ludvík Salomon 28. a Leonardt Horák 31.
Sylvie Štiglerová tak završila úspěšnou sezónu vítkovického oddílu. Atleti
a atletky na mistrovství republiky všech věkových kategorií získali 37 medailí,
z toho 17 zlatých, 6 stříbrných a 14 bronzových. K tomu je třeba připočíst halové
šampionáty s dalšími sedmi zlatými, šesti stříbrnými a šesti bronzovými medailemi. 
(rs)

Tanečníci se předvedou na Crystal Cupu
Taneční klub Trend Ostrava ve spolupráci s Tanečním klubem Jarky Calábkové Ostrava pořádá 15. prosince již
6. ročník taneční soutěže Crystal Cup.
Parket Domu kultury města Ostravy
bude od 8.30 hodin patřit začínajícím
tanečníkům. Odpolední část soutěží
má název Super taneční liga dospělých. Nejlepší taneční páry z ČR mají
poslední možnost získat body do žebříčku ČSTS pro rok 2018.

Celodenní taneční maraton vyvrcholí od 19 hodin večerním galaprogramem, ve kterém diváci uvidí finále
soutěže v latinskoamerických tancích
a rovněž taneční vystoupení zajímavých hostů.
Neděle 16. prosince je věnována
postupovým soutěžím dětských, juniorských a dospělých párů, které předvedou své umění ve standardních i latinskoamerických tancích. 
(rs)

Proběhněte se na Štěpána Porubou
Kdo je sportovně založen, neměl by
si nechat ujít 41. ročník Štěpánského
běhu Porubou. Start je 26. prosince v 10 hod. na stadionu SAP Poruba
(dříve VOKD). Závodníci se zaregistrují přímo na stadionu od 8.15 do

9.35 hod. Poběží se okrajovými ulicemi Poruby do Třebovic, Martinova, ke
Globusu a od Domova sester nábřežím
zpět na stadion. Trasa je dlouhá 14 kilometrů. Zájemci najdou propozice na
stránkách www.tjliga100.cz. 
(rs)
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Užijte si kouzelnou sváteční atmosféru při zpívání koled, trzích, koncertech, dílnách po celém městě

Ostrava v čase adventním a vánočním

VÁNOČNÍ TRHY. Na tradičních vánočních trzích na Masarykově a Jiráskově náměstí návštěvníky přivítá
betlém s živými zvířátky, Ježíškova
pošta, děti mohou vyrábět vánoční přání nebo jednoduché vánoční
ozdoby. V průběhu konání vánočního
jarmarku se představí řada divadel, lidových a dalších hudebních souborů.
Na hvězdném svítícím pódiu se uskuteční řada velkých koncertů, vystoupí
například kapely Mirai, Perutě, Tomáš Kočko nebo Ondřej Ruml. Chybět
nebude Andělský vláček pro nejmenší
ani kluziště. Trhy potrvají do 23. prosince.
VÁNOCE V PORUBĚ. Porubské
svátky budou mít v jednotlivé dny nejrůznější zaměření – rockové, jazzové,
rodinné, pohádkové nebo kouzelné.
Pro nejmenší bude opět přichystáno
zimní kino, dětem a mládeži jsou určeny adventní koncerty, 19. prosince to
budou Vánoce všech chutí, ve kterém
se představí děti z porubských mateřských i základních škol. Na „Alšáku“
si 12. prosince od 18 hodin stovky
malých a velkých Porubanů zazpívají koledy. Porubský vánoční jarmark
skončí 22. prosince.
GOSPELOVÉ VÁNOCE. V katedrále
Božského Spasitele se 14. prosince od

Vánoce v Ostravě

20 hodin uskuteční gospelové Vánoce
v podání Justina Blaira & The Soulful
Gospel Singers. V podání skupiny zazní gospely, spirituály, evergreeny, ale
též vánoční koledy.
ŠPORCLOVY VÁNOČNÍ HOUSLE.
Houslista Pavel Šporcl vystoupí 14.
prosince od 19 hodin v Domě kultury
města Ostravy na koncertě plném koled a vánočních melodií. Chybět nebude populární vánoční píseň Rolničky,
Schubertovo duchovní Ave Maria,
Pásli ovce Valaši ani hymna českých
Vánoc Narodil se Kristus Pán.
JANÁČKOVA
KONZERVATOŘ.
Janáčkova konzervatoř pořádá 19.
prosince vánoční koncert, na kterém
zazní Loutna česká A. V. Michny,
Symfonie A dur W. A. Mozarta, Missa
Festiva J. Leavitta, koledy a také trochu jazzu. Na tento koncert je doporučena rezervace míst na telefonu 596
114 767 nebo na e-mailu info@jko.cz.
NEKONVENČNÍ JARMARK. Stovky rukodělných originálních dárků
na jednom místě! To je Nekonvenční
vánoční jarmark, který se letos již osmým rokem koná v sobotu 15. prosince od 10 do 18 hodin v Cooltouru na
Černé louce. Na Jarmarku je vždy ještě něco navíc. Spolehněte se, že před
dětmi zůstane Ježíšek neodhalen. Pro

děti je připraven speciální dětský koutek i divadélka. Příchozí se na jarmarku také občerství a ochutnají dobroty,
a to především od menších výrobců.
VÁNOČNÍ DÍLNY. Ostravské muzeum chystá na 15. prosince od 9 do 17
hodin vánoční dílny pro veřejnost, na
kterých si můžete vyrobit aromatické
mýdlo nebo potisknout plátěnou tašku
vánočními motivy. Za mýdlo zaplatíte
50 korun, za plátěnou tašku 20 korun.
TRADICE NA VĚŽI. Odpočiňte si od
štědrodenního shonu a zavzpomínejte
24. prosince na vánoční tradice. Pro
děti bude připravena výtvarná dílna
s vánoční tematikou. Věž je otevřena
od 9 do 14 hodin. Dospělí zaplatí 60
korun, děti (7–15 let), studenti (15–26
let), senioři 40 korun. Vstupné se hradí v hotovosti nebo kartou na místě.
FILHARMONICI O ADVENTU. Vánoční koncert zahájí 18. prosince od
18 hodin moravská mše vánoční barokního skladatele Josefa Schreiera
Missa Pastoralis in C boemica, která
je sledem pastorel, drobných scének
s pastýřskými náměty. Je plná veselí,
jasu a radosti z narození Páně. Nebude
samozřejmě chybět Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
V Multifunkční aule Gong v Dolních
Vítkovicích vystoupí 20. prosince od

19 hodin Martin Chodúr v doprovodu
Janáčkovy filharmonie Ostrava a zazpívá nejen vánoční písně a koledy.
VÁNOCE NA HRADĚ. Zažijte vánoční atmosféru jarmarku 15. a 16.
prosince od 10 do 17 hodin na Slezskoostravském hradě. Uvidíte ukázky
řemesel a vánočních zvyků, např. lití
olova, krájení jablíček, pouštění lodiček ze skořápek ořechů. Nebudou
chybět vánoční představení pro děti
i dospělé. V dřevěných stáncích na nádvoří hradu se budou prodávat tradiční lidové a umělecké výrobky.
JAN BURIAN V PANTU. Antidepresivní večírek se zpěvy a snad i tanci zahraje a zazpívá muzikant a spisovatel
Jan Burian v úterý 18. prosince v 18
hodin v Centru Pant v ulici Čs. legií.
Vstupné 90 Kč.
VÝSTAVA BETLÉMŮ. Na Slezskoostravském hradě se od 7. prosince
do 6. ledna koná výstava betlémů. Letošní výstava betlémů je z velké části
věnována autorovi největšího, unikátního, pohyblivého, keramického betlému na světě Františku Juračkovi. Ke
zhlédnutí bude více než 60 betlémů.
Chybět nebudou betlémy z nejrůznějších materiálů, např. z papíru, šustí,
dřeva nebo skříňkové historické betlémy z 19. století. 
(hob)

