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ÚVODNÍ SLOVO

Ostravské kalendárium 2020 začínáme netradičně
krátkým úvodem. Rok 2020 byl poznamenán dvěma
vlnami pandemie koronaviru (COVID-19), které se od
března dotkly prakticky veškerého dění ve městě. Byl
omezen hospodářský, kulturní i společenský život.
Několik měsíců byly uzavřeny školy, které přešly na
výuku prostřednictvím internetu, nekonaly se divadelní
představení, koncerty, výstavy, sportovní akce,
nepromítala kina atd. Alespoň částečnou náhradou
byly on-line přenosy některých událostí na webových
stránkách.
V první řadě je nutno připomenout úsilí zdravotníků,
hygieniků a dalších složek integrovaného záchranného
systému a mnoha dalších profesí, bez nichž by se průběh
epidemie nepodařilo zvládnout.
Všechny tyto skutečnosti ovlivnily obsah tohoto ročníku
Ostravského kalendária, které je z pochopitelných
důvodů stručnější než v minulých letech a obsahuje méně
obrazových dokumentů. I tak se publikace snaží zachytit
významné události, které se ve městě udály nebo
s Ostravou nějakým způsobem souvisely.
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LEDEN
1. ledna
``nejvíce občanů města a jeho návštěvníků přivítalo rok 2020 na Stodolní ulici
a v jejím okolí. Novoroční ohňostroj se konal mj. u Slezskoostravské radnice, kde
pronesl přípitek starosta městského obvodu Slezská Ostrava R. Vereš
``patnáct minut po půlnoci se narodila v Městské nemocnici Ostrava Romaně
Frydrychové dcera Nikola, která se stala prvním dítětem roku 2020, jehož rodiče
mají trvalé bydliště v Ostravě. 2. ledna předali primátor statutárního města
Ostravy T. Macura a ředitel MNO P. Uhlig matce pamětní list, peněžní poukázky
a další dárky
``tradičního novoročního výstupu na haldu Emu se zúčastnili turisté z Ostravy
a blízkého okolí. Organizátor akce, H. Schenker z Klubu českých turistů, tuto
akci pořádal již čtrnáctým rokem
``od 18.00 do 18.15 hod. se uskutečnil novoroční ohňostroj nad kruhovým
objezdem v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka doprovázený reprodukovanou
hudbou
``Dopravní podnik Ostrava, a. s., ukončil jako první v České republice prodej
papírových jízdenek. Platnost zbývajících, které lidé nakoupili do tohoto data,
vypršela 31. března 2020. Kromě stávajících možností zakoupení jízdenky
(prostřednictvím karty ODISka, SMS-jízdenky, bankovních kreditních karet) si
cestující mohou zakoupit tzv. kreditní jízdenku, kterou lze opakovaně dobíjet
1.–14. ledna
``v rámci 12. ročníku Tříkrálové sbírky vybírali koledníci finanční prostředky
na charitativní projekty. Součástí akcí v rámci sbírky byl 7. ledna koncert
v kostele sv. Václava, na němž vystoupili zpěvák P. Helan, violoncellista
Š. Švestka a členové Ostravského dětského sboru. Týž den přijali koledníky
v Nové radnici primátor T. Macura a náměstek primátora Z. Pražák
2. ledna
``rektor Ostravské univerzity J. Lata odvolal děkana Lékařské fakulty
A. Martínka. Důvodem byla pochybení při přijímacích řízeních na obor
Všeobecné lékařství. Fakultu od tohoto dne prozatímně vedl proděkan pro vědu
a výzkum V. Procházka. A. Martínek však podal proti rozhodnutí rektora žalobu
a Krajský soud v Ostravě jeho odvolání v červenci zrušil
3. ledna
``novým trenérem fotbalového klubu FC Baník Ostrava se stal L. Kozel.
Vystřídal na tomto postu B. Páníka, který odstoupil v prosinci 2019
6. ledna
``byl odvysílán první díl televizního seriálu České televize Místo zločinu Ostrava,
inspirovaného skutečnými případy, jež Policie ČR na Ostravsku v posledních
letech vyšetřovala. Podíleli se na něm režiséři J. Hřebejk, D. Wlodarczyk
a J. Chlumský a v hlavních rolích se představili P. Beretová a S. Majer
7. ledna
``byla otevřena první část rekonstruovaného náměstí v Hrabůvce. Úprava
veřejného prostoru o rozloze přibližně 10 000 m2 mezi polyfunkčním domem,
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LEDEN

Vodní fontánky na zrekonstruovaném náměstí v Hrabůvce (7. ledna)

budovou finančního úřadu a ulicí Horní zahrnovala nové vodní fontánky
a dlažbu, přestavbu podchodu a výsadbu zeleně
``ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava obrazů H. Salichové
Slezská krajina
9. ledna
``společnost Residomo, s. r. o., největší poskytovatel nájemního bydlení v České
republice a vlastník mnoha bytových jednotek v Ostravě, změnila majitele,
kterým se stala švédská společnost Heimstaden Bostad AB. Od 27. května 2020
firma Residomo, s. r. o., změnila název na Heimstaden Czech, s. r. o.
``na novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava, řízené dirigentem
M. Mariottim, zazněla v Domě kultury města Ostravy díla L. Bernsteina,
S. Prokofjeva a E. W. Korngolda, v jehož houslovém koncertu vystoupil jako
sólista J. Vodička
``ve věku 75 let zemřel M. Balabán, bývalý senátor a náměstek primátora města
Ostravy v letech 1990–2001
11. ledna
``v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice se konalo celostátní fórum
České pirátské strany. Post předsedy obhájil I. Bartoš
``premiéra hry anglického dramatika T. Bettse Kočka v oreganu proběhla
za účasti autora v Komorní scéně Aréna. V režii P. Svojtky vystoupili
P. Kocmanová, M. Čapka, T. Cisovská a J. Kaluža
``první místo v hlavní kategorii Třebovického maratonu, který byl zároveň
16. ročníkem Memoriálu Jaroslava Dubničky, získal Z. Vondrák časem
3:04,04 hod
11.–12. ledna
``vítězem florbalového Poháru mistrů, konaného v RT Torax Areně v Porubě, se
v konkurenci osmi vítězů české, švédské, finské a švýcarské nejvyšší florbalové
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LEDEN
soutěže stal v ženské kategorii švédský tým Täby FC a mezi muži byli nejlepší
hráči týmu Storvreta IBK, rovněž ze Švédska
12. a 13. ledna
``zpěvák K. Střihavka vystoupil s doprovodnou skupinou na dvou koncertech
v klubu Parník
12.–14. ledna
``fotografický spolek Člověk a Víra uspořádal v katedrále Božského Spasitele
v Moravské Ostravě výstavu nejlepších snímků svých členů za rok 2019. Záštitu
nad výstavou převzali biskup F. V. Lobkowicz a náměstek primátora Z. Pražák
14. ledna
``na novoročním koncertu v Janáčkově konzervatoři v Ostravě vystoupili
studenti školy, operní pěvec M. Gurbaľ a jazzový hudebník B. Urbánek
``houslista V. Hudeček se svými hosty, houslistkou K. Krejčovou a klavíristou
L. Klánským, se představil na Slezskoostravské radnici
``ve věku nedožitých 88 let zemřela emeritní sólistka opery Národního divadla
v Praze, ostravská rodačka N. Kniplová
15. ledna
``ministr zdravotnictví A. Vojtěch zahájil na Základní škole Ostrava, Matiční 5
roadshow v rámci kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR Studuj zdravku
``v areálu Fakultní nemocnice Ostrava byla zahájena výstavba psychiatrického
pavilonu. Čtyřpatrová budova s 66 lůžky by měla být dostavěna za 580 dnů
``na recitálu v městské galerii PLATO Ostrava přednesl německý violoncellista
a člen orchestru Ostravská banda M. Lorenz skladby A. Luciera a M. Feldmana.

T. Cisovská, P. Kocmanová, M. Čapka a J. Kaluža v inscenaci Kočka v oreganu (11. ledna)
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LEDEN
Následovala přednáška skladatele a ředitele Hudebního informačního střediska
P. Bakly
15. ledna–22. února
``v restauracích Buena Vista, Winestone, Bamboo, Zaječský vinný sklep aj. se
konala ostravská část Grand Restaurant Festivalu, prezentujícího kulinářské
umění nejlepších podniků podle průvodce Maurerův výběr Grand Restaurant
16. ledna
``primátor T. Macura a náměstkyně primátora Z. Bajgarová jednali v Nové
radnici s ministryní pro místní rozvoj K. Dostálovou o připravovaném
stavebnímu zákonu
``
premiéra inscenace R. Thomase Osm žen proběhla v Divadle Antonína Dvořáka.
V režii I. Krejčího vystoupily K. Breiská, A. Klimešová, S. Erlebachová a další
``literárně-dramatické pásmo Nejen o Josefovi a Boženě, jehož autorkou byla
etnografka Ostravského muzea M. Palowská, se uskutečnilo v Moravskoslezské
vědecké knihovně u příležitosti 200. výročí narození spisovatelky B. Němcové
17. ledna
``světově uznávaný lékař G. Naldini z Univerzitní nemocnice v Pise vedl
ve Vítkovické nemocnici workshop určený odborníkům z celé ČR v oboru
proktologie (onemocnění konečníku)
20. ledna
``
francouzský klavírista P.-L. Aimard přednesl na recitálu v Domě kultury města
Ostravy sonátu L. van Beethovena 29 Große Sonate für das Hammerklavier.
Koncert proběhl v rámci oslav 250. výročí narození tohoto německého hudebního
skladatele
20.–23. ledna
``v Konferenčním centru na výstavišti Černá louka se konal 27. ročník
mezinárodní výstavy Infotherma, prezentující moderní trendy ve vytápění
a úsporách energií a využívání obnovitelných zdrojů
21. ledna
``křest básnické sbírky D. Bátora Rozhraní proběhl v antikvariátu a klubu
Fiducia
22. ledna
``v Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě byla zahájena výstava
Jacques Callot – Zrcadlo světa, představující grafické listy tohoto významného
lotrinského barokního mědirytce
``vernisáž výstavy obrazů malíře J. Vrabčeka Modrá se konala v galerii Jáma 10
``ve věku 79 let zemřel novinář a básník G. Motýl
23. ledna
``Národní akreditační úřad pro vysoké školství zastavil správní řízení k omezení
akreditace oboru Všeobecné lékařství na Ostravské univerzitě, které vedl kvůli
pochybením v přijímacím řízení
``koncertem v rámci cyklu Janáčkovy filharmonie Ostrava Láska na první
poslech nazvaným Hudba tisíce a jedné noci, na němž zazněla díla J. Suka,
G. Pucciniho, N. Rimského-Korsakova a dalších, provázela herečka B. Seidlová
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LEDEN
Scéna z Pohádek
o mašinkách
uvedených v Divadle
loutek Ostrava
(24. ledna)

24. ledna
``u památníku v místě bývalého židovského hřbitova v sadu Dr. Milady Horákové
v Moravské Ostravě se za účasti náměstka hejtmana L. Curyla a dalších hostů
konala vzpomínková akce, kterou u příležitosti Dne památky obětí holocaustu
uspořádal Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše
Končického Ostrava
``
Divadlo loutek Ostrava uvedlo první premiéru v roce 2020, Pohádky
o mašinkách. Předlohou k inscenaci v jevištní adaptaci a režii Š. Spišáka byla
stejnojmenná kniha P. Naumana, podle níž byl natočen známý televizní večerníček
``v Domě umění vypukl požár, který naštěstí nezpůsobil žádné škody
na uměleckých dílech
25. ledna
``herci J. Schmitzer a L. Mrkvička, ztvárňující hlavní postavy ve filmu Staříci,
produkovaného tvůrčí skupinou K. Ondřejkové z ostravského studia České
televize, získali hlavní ceny Trilobit 2020, udělované Českým filmovým
a televizním svazem FITES. Zvláštní cenu poroty obdržel cyklus Moje století
režisérky T. Remundové, na němž se jako producentka podílela L. Poláková,
rovněž z ČT Ostrava
``v plné duševní svěžesti se dožila 100 let nejstarší občanka Svinova
M. Matoušková
26. ledna
``koncert britského kytaristy D. Millera, který v minulosti doprovázel
mj. slavného zpěváka Stinga, se konal v klubu Garage v Martinově
27. ledna
``u pomníku obětem 1. světové války na Ústředním hřbitově ve Slezské
Ostravě proběhla za přítomnosti náměstka hejtmana L. Curyla vzpomínková
akce na oběti Sedmidenní války mezi Československem a Polskem v roce 1919,
zorganizovaná Oblastním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
gen. Mikuláše Končického Ostrava
``Městská nemocnice Ostrava uvedla za účasti ředitele MNO P. Uhliga
a náměstka primátora Z. Pražáka do provozu v pavilonu H3 nový operační sál
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LEDEN
Nový operační sál
otorinolaryngologie v Městské
nemocnici Ostrava (27. ledna)

otorinolaryngologie. Práce v ceně 11,5 mil. Kč, financované z Fondu pro rozvoj
MNO zřízeného městem, provedla ostravská společnost 1. Realizační, s. r. o.
28. ledna
``debatu „Co dál s vítkovickým nádražím?“ o budoucnosti této stavby, které
se v antikvariátu a klubu Fiducia zúčastnili odborníci, současní majitelé objektu
a další hosté, moderoval J. Lenart z Ostravské univerzity
``v Galerii Opera ve foyer Divadla Jiřího Myrona byla zahájena výstava fotografií
O. Sládka Minimální svět
``ve věku nedožitých 91 let zemřel J. Hubáček, první rektor Ostravské univerzity
28. a 29. ledna
``dva koncerty zpěvačky a kytaristky L. Filipové se uskutečnily v klubu Parník
29. ledna
``na 12. zasedání Zastupitelstva města Ostravy schválili zastupitelé podmínky
dotačního programu Podpora obnovy reklamního označení provozoven
na území města v celkové výši 1,598 mil. Kč, dotace na projekty související se
75. výročím konce 2. světové války a osvobození Ostravy. ZMO přijalo usnesení,
ve kterém žádalo Moravskoslezský kraj, aby byla lékařská pohotovost ve městě
zachována v dosavadním rozsahu. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
rezignaci člena Rady města Ostravy Z. Nytry, který odstoupil z této pozice
z důvodu souběhu vykonávání senátorského mandátu. ZMO s účinností
od 30. ledna zvolilo do rady města místo něj V. Cigánka
``výstava obrazů ostravské malířky M. Kolářové byla zahájena v Domě umění
30. ledna–3. února
``na veletrhu cestovního ruchu Reisemesse Dresden 2020 představilo město
možnosti turistického vyžití v Ostravě. Prezentaci zajistil odbor MMO – kancelář
primátora
31. ledna
``Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla hru V. Fischla Dvorní šašci. V režii
J. Nvoty vystoupili O. Brett, J. Burýšek, L. Melník, N. Lichý a další
``v Multifunkční aule Gong se představil taneční soubor STOMP z Velké Británie,
využívající ve své show předměty každodenního života, jako košťata, kartáče,
pokličky nebo odpadkové koše
14

ÚNOR
1. února
``koncert legendární britské rockové skupiny Uriah Heep se konal v hudebním
klubu Garage v Martinově
3. února
``v den státního smutku k uctění památky zesnulého předsedy Senátu J. Kubery
byly také v Ostravě na budovách města staženy vlajky na půl žerdi a zhasnuta
byla osvětlení věže Nové radnice, mostu Miloše Sýkory a Bolt Tower v Dolní
oblasti Vítkovice
``vzhledem k chřipkové epidemii byl vyhlášen zákaz návštěv na všech
lůžkových odděleních v Městské nemocnici Ostrava, Léčebně dlouhodobě
nemocných a Domě sociálních služeb v Radvanicích, které jsou detašovanými
pracovišti nemocnice
4. února
``happening proti státem schválenému záměru zvýšit kapacitu linky
ve spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě se uskutečnil u obchodního
a zábavního centra Nová Karolina
5. února
``v Atletické hale u Ostravar Arény se konal mítink Czech Indoor Gala, jehož
rekordy pokořili Polák K. Bukowiecki v hodu koulí výkonem 21,88 m, L. Vondrová
v běhu na 400 m (52,25 s), E. Bibić ze Srbska v běhu na 1500 m (3:38,94 min),
v běhu na stejné trati žen L. Hailu z Etiopie (4:05,08 min), Keňan C. Kipruto
v běhu na 800 m (1:46,38 min) a Řek M. Tentoglou ve skoku do dálky (8,04 m).
Zároveň proběhl 16. ročník závodu ve skoku do výšky Ostravská laťka, jehož
vítězkou se stala J. Čumačenko z Ukrajiny (1,92 m)
6. února
``premiéra světoznámého muzikálu amerického skladatele L. Bernsteina
na libreto S. Sondheima, A. Laurentse a J. Robbinse West Side Story proběhla
v Divadle Jiřího Myrona. V hudebním nastudování J. Žídka a režii J. Nekvasila
vystoupil v roli Tonyho P. Vyskočil a Marii ztvárnila M. Šnytová
``na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově byl otevřen nový hangár
společnosti Job Air Technic, a. s., specializující se na opravy a údržbu letecké
techniky. Přítomni byli ředitel firmy V. Stulančák a M. Strnad, majitel Holdingu
Czechoslovak Group, jehož je Job Air Technic, a. s., součástí

Scéna z muzikálu West
Side Story (6. února)
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``výstava objektů, grafik a obrazů multimediálního umělce M. Cimaly byla
zahájena ve Výstavní síni Sokolská 26
8. února
``v průběhu představení v Domě kultury města Ostravy začaly ve sklepních
prostorách budovy hořet baterie pro nouzové osvětlení. Z objektu muselo být
evakuováno bezmála šest set osob. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. O den
později již probíhal program v DK bez omezení
11. února
``nový skener, umožňující skenovat trojrozměrné předměty ve vysoké kvalitě,
byl prezentován v depozitáři Ostravského muzea v bývalém kině Máj v Přívoze
12. února
``ve Sportovní hale Sareza se uskutečnil zápas 2. kola poháru Confédération
Européenne de Volleybal za účasti 1100 diváků, ve kterém zvítězil italský tým
Leo Shoes Modena nad VK Ostrava 3:1 na sety
14. února
``
Pohádka o bídném havíři autorské trojice J. Čiernik, J. Vlas a B. Cmuntová měla
premiéru v Divadle „12“, jež je scénou Národního divadla moravskoslezského
``u příležitosti svátku sv. Valentýna, patrona zamilovaných, nechal městský
obvod Ostrava-Jih umístit na kruhovém objezdu v Hrabůvce srdce svítící večer
červeně a zlatě a před Kinem Luna v Zábřehu lidé srdíčky vyzdobili valentýnský
strom
15. února
``
v Dolní oblasti Vítkovice se konal 8. ročník závodu ČEZ City Cross Sprint,
jehož vítězi se v hlavní kategorii (1,2 km sprint volně) stali K. Stadaas z Norska
a T. Beranová. Stejně jako v předešlých letech byl připraven bohatý doprovodný
program a následný Týden sportování, který však musel být vzhledem k vysokým
teplotám a tajícímu sněhu, dovezenému z Beskyd, 17. února předčasně ukončen
``v Třebovicích se uskutečnil 6. ročník běžeckého Memoriálu Františka Ohery.
V hlavní kategorii zvítězil F. Tomanec časem 3:00:01 hod a mezi ženami byla
nejlepší M. Kubíková (4:17:10 hod)
15.–16. února
``na halovém mistrovství juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v Atletické
hale společnosti Vítkovice Aréna, a. s., vybojovali tři tituly atleti SSK Vítkovice.
V kategorii dorostenců ve skoku dalekém Š. Navrátil výkonem 7,12 m, v kategorii
dorostenek v běhu na 800 m H. Borová časem 2:16,04 min a ve vrhu koulí
K. Brzyszkowská (16,37 m)
16. února
``vítězství v lize žen v halové lukostřelbě získal po finálovém závodě v Humpolci
oddíl Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z. s.
17. února
``
Rada Moravskoslezského kraje schválila financování lékařské pohotovostní
služby pro dospělé a děti v Ostravě, na niž kraj vyčlenil ze svého rozpočtu
8,7, resp. 10,2 mil. Kč. Městská nemocnice Ostrava tak bude zajišťovat pohotovost
až do konce roku 2022. Na provoz zubní pohotovosti vyhlásil kraj veřejnou
soutěž, jejímž vítězem se stala společnost AJNA Dental Clinic, s. r. o., která ji od
1. června zajišťovala v objektech na Poděbradově ulici a od 1. září na Jurečkově ulici
``ve věku 61 let zemřel ostravský básník M. Andrássy
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19. února
``primátor T. Macura jednal v městské galerii PLATO s ministrem kultury
L. Zaorálkem o podpoře kulturních projektů a realizaci přestavby bývalých
městských jatek na galerii
``v městské galerii PLATO byla zahájena mezinárodní výstava velkoformátových
uměleckých fotografií Skɪz(ə)m, na níž byly prezentovány snímky izraelské
umělkyně I. Azoulay, J. Piotrowské z Polska, ruského umělce působícího
v Helsinkách a Berlíně A. Bogushe a dalších
20. února
``premiéra opery A. Salieriho Škola žárlivých, uvedená v italském originále
s českými a anglickými titulky, se konala v Divadle Antonína Dvořáka.
Představení k připomínce 270. výročí narození tohoto italského skladatele
nastudovali dirigent A. Sedlický a režisérka G. Petráková se členy opery NDM
a se studenty Fakulty umění OU
``taneční představení J. Pockové a S. Bočkové Jáma lvová se uskutečnilo
na Nové scéně Kulturního centra Cooltour
22. února
``v Krásném Poli proběhla tradiční lidová veselice Kozelek, jejíž součástí byl
průvod masek obvodem
22.–23. února
``mezi nejlepšími výkony halového mistrovství ČR v atletice, konaného
v Atletické hale Vítkovice, patřila vítězství L. Vondrové v běhu na 200 m (23,77 s)
a 400 m (51,82 s), P. Svobody v běhu na 60 m překážek (6,64 s), Z. Stromšíka
v běhu na 60 m (6,64 s) a P. Masláka v běhu na 400 m (46,12 s). Zajímavé boje
se odehrály v trojskoku žen, kde posledním pokusem zvítězila E. Maštalířová
(12,76 m). Ve stejné disciplíně mužů získal 1. místo J. Vondráček výkonem
15,37 m. Ve skoku do dálky vyhrála T. E. Šínová (6,17 m) a osmý titul halového
mistra republiky získal tyčkař J. Kudlička (554 cm)
24. února
``
na Městském stadionu Ostrava předala náměstkyně primátora A. Hoffmannová
šeky z dražby sedaček ze stadionu Bazaly. Charitativní akce vynesla více
než 100 000 Kč, které byly určeny na nákup sportovních pomůcek pro děti
z ostravských dětských domovů
25. února
``v Nové radnici jednali primátor T. Macura a náměstek primátora Z. Pražák
s velvyslancem Portugalska L. de Almeidou Sampaiem především o spolupráci
v oblasti kultury
``taneční, hudební a divadelní vystoupení, maškarní průvod a stánky s nabídkou
produktů malovýrobců byly součástí 12. ročníku Masopustu Ostrava, který
se uskutečnil na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích. Podtitul akce zněl
Dvanáctero v pohádkách. Ústřední pohádku O dvanácti měsíčkách uvedli
ve svérázném podání ostravští ochotníci. Hlavním pořadatelem akce bylo opět
Ostravské muzeum, jež spolupracovalo s městským obvodem Moravská Ostrava
a Přívoz a Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
25.–27. února
``přehlídka španělských filmů La Película proběhla v Kině Art v Domě kultury
města Ostravy
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Mládě šimpanze
hornoguinejského v ostravské
zoo (28. února)

26. února
``
vzhledem k šíření koronaviru (COVID-19) zavedl Dopravní podnik Ostrava, a. s.,
na doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě preventivní dezinfekci interiérů všech svých vozidel
``výstavu architektonických návrhů ze soutěže vyhlášené městem na parkovací
dům v blízkosti Domu kultury města Ostravy připravil Městský ateliér
prostorového plánování a architektury, p. o., ve svém sídle na Nádražní ulici
``memorandum o spolupráci na projektu Šachy do škol, jehož cílem je
zvyšování úrovně výuky šachů v základních a mateřských školách v Ostravě,
podepsali představitelé města Ostravy, Šachového svazu České republiky,
Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity
``ve třech galeriích – GAFU, Jáma 10 a Galerii Dolu Michal – byla zahájena
výstava Lublinská škola, na které představili svá díla polští autoři K. Bartnik,
J. Ciężki, M. Rybicka, A. Skóra, Z. Stanuch, K. Stańczak, M. Ziółkowski a další
28. února
``po 10 letech se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava narodilo
mládě šimpanze hornoguinejského. Jednalo se o prvního lidoopa, který přišel
na svět v novém Pavilonu evoluce
28.–29. února
``herečka I. Janžurová zahájila na výstavišti Černá louka Knižní veletrh, na němž
prezentovala svou produkci nakladatelství z celé ČR a také ostravské knihovny,
mj. Knihovna města Ostravy, jež akci spoluorganizovala. První den proběhl
Galavečer Knižního festivalu, na kterém byla v klubu Heligonka předána ocenění
ankety Český Bestseller 2019. Hlavní cenu – Česká beletrie pro dospělé –
převzala A. Mornštajnová za román Tiché roky
29. února
``akce Masopust na hradě nabídla na Slezskoostravském hradě hudební
a divadelní vystoupení, soutěže a hry. V hradním areálu byla rekonstruována
c. k. polní pošta. Vrcholem programu byl průvod masek v čele s flašinetářem
a inscenované souzení kozla
``mezinárodní turnaj Ostrava Judo Open 2020, kterého se zúčastnili judisté
a judistky z 15 zemí, se konal v Atletické hale společnosti Vítkovice Aréna, a. s.
``v Ostravar Aréně se uskutečnil koncert zpěváka V. Dyka se skupinou
B-Side Band, které doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentem
J. Kučerou. Jako host vystoupil mj. saxofonista M. Žáček
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1. března
``v rámci zavedení nového jízdního řádu byla posílena nejvytíženější ostravská
tramvajová linka č. 8 z Přívozu do Poruby. Kromě zvýšení frekvence spojů
byla na této trati nasazena nízkopodlažní vozidla s klimatizací, kamerovým
systémem, WiFi-připojením a USB-konektory
2. března
``za účasti primátora T. Macury a náměstkyně primátora K. Šebestové byla
opět uvedena do provozu sdílená kola firmy Nextbike Czech Republic, s. r. o.
K dispozici je 900 kol, o 300 více než v roce 2019. V dalších pěti obvodech byly
nově instalovány stojany. Připravováno bylo propojení se systémem sdílených
kol v Hlučíně a Vřesině u Poruby
``za účasti náměstka primátora Z. Pražáka, starosty městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky P. Hujduse a dalších hostů bylo po opravě znovu
uvedeno do provozu Komunitní centrum Bedřiška na Bedřišské ulici v Hulvákách
``na Českobratrské ulici v Moravské Ostravě, v bývalých prostorách kanceláře
Refill, otevřelo město Expat centrum Ostrava, určené cizincům žijícím
v Moravskoslezském kraji, nebo zde delší dobu pobývajícím. V kontaktním místě
či na internetových stránkách a sociálních sítích získávají zájemci informace
v angličtině
``z Hamburku do Ostravy byl přivezen mistrovský klavír značky Steinway&Sons
v hodnotě 4,6 mil. Kč, určený pro Janáčkovu filharmonii Ostrava
3. března
``vzhledem k rozšiřující se epidemii koronaviru zakázalo město návštěvy
v Městské nemocnici Ostrava, domovech seniorů a ostatních sociálních
zařízeních zřizovaných městem. Zavedena byla rovněž hygienická opatření
v mateřských a základních školách, ve vozidlech MHD, prostorách Nové radnice
a úřadech městských obvodů
``100 let oslavil J. Schindler, dlouholetý člen městské organizace Senioři ČR
3. a 6. března
``v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se narodila tři mláďata
kriticky ohroženého orla mořského, který byl v minulosti v České republice
skoro vyhuben
4. března
``na 13. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byla vzata na vědomí rezignace
M. Štěpánka (ODS) z postu náměstka primátora. ZMO na jeho místo s platností
od 5. března zvolilo člena Rady města Ostravy V. Cigánka (ODS) a členkou RMO
byla jmenována M. Roubíčková (ODS). Zastupitelé schválili poskytnutí materiální
pomoci partnerskému městu Suzhou v Číně, postiženému virem COVID-19,
ve výši 300 000 Kč, která nakonec nebyla odeslána. Vzhledem k zhoršující se
situaci v ČR ji čínská strana odmítla převzít. ZMO dále uvolnilo z rozpočtové
rezervy pro krizové stavy pět milionů korun, odsouhlasilo prodej pozemků
v lokalitě vymezené Trojhalím a nákupním a zábavním centrem Forum Nová
Karolina společnosti Contera Investment X, s. r. o., která na něm hodlá postavit
administrativní objekt, dále odkoupení části akcií společnosti Ostravské vodárny
a kanalizace, a. s., úpravu stanov a poskytnutí vyrovnávací platby společnosti
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., neinvestiční dotace na rok
2020 v oblastech školství, prevence kriminality, zdravotnictví, kultury, volného
času a určené osobám s hendikepem
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``od tohoto dne byly z důvodu pandemie koronaviru zakázány návštěvy také
ve Vítkovické nemocnici, a. s.
5. března
``město Ostrava a společnost OKK Koksovny, a. s., uzavřely dohodu, kterou
deklarují, že mají společný zájem na zlepšování životního prostředí, především
na dosažení co nejvyšší možné kvality ovzduší na území města
``ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy Industria Art,
prezentující obrazy inspirované industriální krajinou, např. díla J. Valové,
F. Grosse, V. Kristina, V. Wünscheho a J. Drhy
6. března
``v Nové radnici byla zahájena ostravská část akce Noc práva. Její organizátoři
z Nadačního fondu Paragra ve spolupráci s řadou institucí připravili exkurze,
prohlídky, setkání i speciálně zaměřené kulturní akce. Například v budově
Okresního soudu v Ostravě se ve večerních hodinách konalo simulované hlavní
líčení, návštěvníci mohli zavítat i do jinak nepřístupných prostor Vazební věznice
Ostrava nebo Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a v klubu
Heligonka se představil zpívající právník I. Jahelka
``také Fakultní nemocnice Ostrava zakázala vzhledem k pandemii koronaviru
s okamžitou platností až do odvolání návštěvy na všech svých odděleních
7. března
``na slavnostním galavečeru 27. ročníku Cen České filmové a televizní akademie
Český lev za rok 2019 byly oceněny také dva projekty koprodukované
ostravským televizním studiem. Českého lva získal film Staříci, a to za nejlepší
mužský výkon v hlavní roli (J. Schmitzer) a nejlepší mužský výkon ve vedlejší roli
(L. Mrkvička), a snímek Hodinářův učeň za nejlepší hudbu. Na obou projektech
se podílela tvůrčí skupina K. Ondřejkové
``premiérou inscenace hry Trochu hodně mimo otevřelo soukromé Divadlo Mír
ve Vítkovicích komorní scénu MírOFF
8. března
``
v Ostravě se uskutečnilo meziměstské utkání Ostrava – Brno – Bratislava – Praha,
určené pro kategorii mladšího žactva, na němž vybojovali zástupci Ostravy tři
první místa. V kategorii žaček zvítězila A. Huňková v běhu na 60 m časem 8,30 s,
M. Červenková ve vrhu koulí 2 kg výkonem 12,24 m a L. Volný ve vrhu koulí 3 kg
výkonem 11,30 m
9. března
``
v Ostravském muzeu se konala za účasti kurátora, kronikáře městského obvodu
Ostrava-Jih P. Lexy Přendíka vernisáž výstavy Fenomén cyklistika, přibližující
dějiny ostravské cyklistiky od vzniku nejstaršího německého klubu velocipedistů
v roce 1887 až do roku 1951, kdy byla činnost cyklistických spolků ukončena.
Prezentovány byly historická jízdní kola a součástky, předměty připomínající
dějiny spolků, tematické letáky, dobové tiskoviny, trofeje a kuriozity
10. března
``tibetskou vlajku, připomínající protičínské povstání Tibeťanů, vyvěsily na svém
sídle Moravskoslezský kraj a na budově Nové radnice po několika letech také
město Ostrava
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Návštěvníci vernisáže výstavy Fenomén cyklistika (9. března)

``v prostorách Malého světa techniky U6 byl prezentován nový exponát – loď
Niké R. Konkolského, mořeplavce, který v roce 1975 jako první suchozemec
v dějinách obeplul svět. Součástí slavnostního otevření expozice byl křest
komiksu publicisty M. Švihálka a výtvarníka O. Hyvnara Rychlé šífy Richarda
Konkolského
``
Bezpečnostní rada státu rozhodla vzhledem k pandemii koronaviru od 18.00
zakázat všechny kulturní, společenské, náboženské, spolkové a podobné akce
s účastí více než 100 osob
11. března
``s účinností od tohoto dne byla zakázána přítomnost žáků a studentů
na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách a uzavřena byla
střediska volného času. Výuka probíhala prostřednictvím internetu
``všem osobám s trvalým pobytem na území České republiky, které se
po 7. březnu 2020 navrátily z Itálie do ČR, byla nařízena karanténa v délce
14 dnů, stejně jako lidem, kteří byli v kontaktu s pacientem, u něhož byla
potvrzena nákaza koronavirem
``prvním pacientem, který byl v Ostravě umístěn do nemocnice s pozitivním
testem na koronavirus, byl muž, který se vrátil z Itálie. Po několikadenní
karanténě musel být s komplikacemi hospitalizován ve Fakultní nemocnici
Ostrava
``představenstvo Vítkovice Heavy Machinery, a. s., podalo na firmu insolvenční
návrh. Ve společnosti, která zaměstnávala přibližně 800 lidí, dodavatelé energií
odpojili elektrickou energii a teplou vodu a výroba byla zastavena
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12. března
``součástí prezentace knihy Paul Kupelwieser – Paměti, jejímž redaktorem byl
A. Zářický, byly v Multifunkční aule Gong hudební vystoupení a četba ukázek
z knihy
``na celém území ČR vyhlásila Vláda ČR z důvodu šířící se epidemie koronaviru
od 14.00 nouzový stav
``vzhledem k uzavření všech kulturních institucí se rozhodli herci Divadla Mír
uvádět prostřednictvím internetu přenosy některých svých představení. První
z nich byla herecká improvizace skupiny Tři Tygři
12.–17. března
``filmový festival s tematikou lidských práv Jeden svět nemohl proběhnout
vzhledem k pandemii koronaviru v kinosálech. Zájemci mohli snímky zhlédnout
na internetových stránkách on-line kina DAFilms.cz
13. března
``od odpoledních hodin byla uzavřena informační centra společnosti Černá
louka, s. r. o.
``DPO zrušil ve svých spojích povinný nástup předními dveřmi a kontrolu
jízdních dokladů řidičem po 20.00 hodině
``Fakultní nemocnice Ostrava zřídila stacionární odběrovou ambulanci pro
pacienty podezřením na nákazu koronavirem. Následně byl v budově, kde se
nachází Klinika infekčního lékařství a oddělení kožní a lymfodrenáže, adaptován
pavilon COVID1, v němž byli hospitalizováni jen pacienti s podezřením
na koronavirus nebo ti, u kterých se nemoc potvrdila
14. března
``od 6:00 byl zakázán maloobchodní prodej a provoz služeb. Výjimku
měly prodejny potravin, elektroniky, pohonných hmot, paliv, hygienického,
drogistického zboží, lékáren, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, novin
a časopisů, tabákových výrobků a některé další. Zakázána byla rovněž
přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou jídelen
pro zaměstnance a stravovacích zařízení poskytovatelů zdravotních a sociálních
služeb a věznic
16. března
``Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil úřední hodiny pro veřejnost
s výjimkou podatelny
``Magistrát města Ostravy přistoupil v návaznosti na nařízení Vlády ČR k úpravě
úředních hodin. Pro veřejnost byla jeho pracoviště otevřena v pondělky
od 8 do 11 hodin a ve středy od 14 do 17 hodin. Odbaveni byli pouze klienti,
kteří se s předstihem objednali prostřednictvím elektronického systému
nebo telefonicky na kontaktní lince MMO. Praktické zkoušky v autoškolách
se nekonaly po dobu jednoho měsíce. Uzavřena od tohoto dne byla rovněž
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
``výsledky 28. ročníku Cen divadelní kritiky za rok 2019 byly vzhledem
k pandemii koronaviru vyhlášeny pouze prostřednictvím internetového kanálu
YouTube. Vítěznou inscenací se stala hra T. Dianišky Transky, body, vteřiny,
uvedená Divadelní společností Petra Bezruče, která zvítězila také v kategorii
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Poprvé uvedená česká hra roku 2019. Představitel hlavní role J. Burýšek získal
ocenění Talent roku
17. března
``Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské –
Technické univerzitě Ostrava nabídlo k dispozici výpočetní techniku k řešení
problémů souvisejících s pandemií koronaviru. Ve spolupráci se společností
T-Mobile Czech Republic, a. s., byly např. průběžně analyzovány informace
o pohybu obyvatel pro potřeby státu, tak aby Úřad vlády ČR mohl vyhodnotit
dopady prováděných protiepidemických opatření na mobilitu populace
18. března
``od půlnoci začal platit pro občany zákaz pohybu venku bez zakrytých
dýchacích cest. Přípustné byly roušky, šátky nebo šály. Lidé vycházeli kromě
cest do práce, do obchodů či k lékaři na krátké procházky, především do parků
20. března
``Městská nemocnice Ostrava zprovoznila odběrové místo pro pacienty
s podezřením na nákazu koronavirem. Stěry byly odebírány pouze pacientům
v automobilech, kteří v nich vjížděli do speciálního mobilního stanu
Zdravotní sestra
u odběrového
testovacího místa
na nemoc COVID-19
zřízeného u MNO
(20. března)

Odběr vzorků ke
zjištění přítomnosti
koronaviru
(20. března)
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``Dopravní podnik Ostrava, a. s., oznámil další změny v dopravě. Zastaven
byl provoz autobusové linky číslo 91 k Family Parku Skalka. Od 23. března byl
zastaven provoz na trolejbusových linkách č. 103 a 109. Na zastávkách doposud
obsluhovaných v režimu „na znamení“ zastavovali řidiči po dobu nouzového
stavu vždy
``Moravskoslezský kraj zpřístupnil internetový portál Spolu to dáme, na kterém
mohli lidé nabízet a využívat dobrovolnickou pomoc
``kulturní deník Ostravan.cz spustil virtuální Galerii Ostravan, dočasně
nahrazující uzavřené výstavní síně. Prvním umělcem, jehož díla byla
na webových stránkách prezentována, byl L. Novotný. Následovaly práce
K. Szányi, V. Rodka, T. Tepera či M. Cihláře. Virtuální prohlídky výstav
i jednotlivých děl nabídla rovněž GVUO
24. března
``Rada města Ostravy schválila finanční výpomoc do výše 20 000 Kč na pokrytí
části nákladů pro živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávali
do stavu hmotné nouze
25. března
``
pandemie koronaviru spustila vlnu solidarity. Například politické hnutí Ostravak
začalo ve spolupráci s Café Au Père Tranquille v Ostravě seniorům rozvážet
obědy. Roušky šili dobrovolníci ve Fajné dílně, v dílnách Národního divadla
moravskoslezského, Vestibul interiéru, s. r. o., Kulturním centru Cooltour, Centru
PANT, Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu, členky městské organizace
Seniorů ČR a řada dalších občanů. Bezpečnostní štíty vyráběly v nonstop
provozu 3D tiskárny na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
``
na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově přistálo první letadlo s 24 tunami
zdravotnického materiálu z Číny. Dopravilo ochranné pomůcky, roušky a obleky.
Přepravu zorganizovala logistická společnost EGT Express CZ, s. r. o., ve spolupráci
s ministerstvem zdravotnictví
26. března
``
byl odvysílán první díl dokumentárního televizního cyklu Osudové lásky, na němž
se podílela tvůrčí producentská skupina L. Polákové z ostravského studia ČT
30. března
``ostravské studio ČT poprvé odvysílalo lifestylový pořad Život na třetí. Na jeho
přípravě se střídalo po týdnu s brněnským studiem. Pořad byl vysílán denně
na novém programu ČT3, který byl spuštěn v důsledku pandemie koronaviru
a je určen především seniorům
31. března
``na finanční účet na podporu pozůstalých a zraněných po prosincovém
útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava, který nemocnice zřídila 11. prosince 2019,
přispěli jednotlivci, organizace, spolky, firmy či sportovní kluby 8 698 319,69 Kč.
90 % procent bylo rozděleno mezi sedm rodin po obětech střelby, zbývajících
deset procent dostali dva vážně zranění, kteří útok přežili
``Národní divadlo moravskoslezské připravilo v rámci projektu Divadlo pod
rouškou on-line vysílání záznamů svých programů a inscenací. První z nich byla
talk-show hudebního ředitele souboru opereta/muzikál J. Žídka nazvaná Bez
taktovky. Jejími hosty byli zpěváci H. Fialová a T. Novotný. Další programy byly
vysílány vždy ve čtvrtek a v sobotu
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1. dubna
``nastaly další změny v dopravě v Ostravě. Od vyhlášení nouzového stavu
a následné karantény na celém území České republiky klesl počet cestujících
ve veřejné dopravě v městě i Moravskoslezském kraji o 80 %. Od 1. dubna bylo
na území města dočasně zrušeno přibližně 20 % spojů
``do funkce ředitele ostravského studia České televize nastoupil M. Karas,
dosavadní zahraniční zpravodaj ČT
6. dubna
``byla zahájena rekonstrukce historické budovy jatek v Moravské Ostravě,
kterou provádí firma Zlínstav, a. s. Památkově chráněný objekt se bude
přestavovat na galerii podle návrhu polského studia KWK Promes architekta
R. Konieczného. Významný podíl na projektu k provedení stavby měla ostravská
kancelář MS-projekce, s. r. o., pod vedením J. Habrnala
``na prvních místech v Ostravě začala instalace prodejních automatů se
zdravotnickým materiálem, ve kterých byly k dispozici roušky, respirátory,
jednorázové sterilní ochranné rukavice a dezinfekční gely
``vzhledem k uzavření Komorní scény Aréna zahájilo toto divadlo vysílání
videozáznamů svých inscenací na internetových stránkách, které byly
k zhlédnutí zdarma. Diváci však mohli KSA podpořit finančně zakoupením
symbolické vstupenky v hodnotě 50 Kč. První zpřístupněnou inscenací byla
kultovní Brenpartija
7. dubna
``
od tohoto dne byly pro veřejnost postupně zpřístupňovány areály společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. První z nich bylo sportoviště
u Vodního areálu Jih. Následovaly In-line park, Sportovní areál Poruba a další
9. dubna
``v Městské nemocnici Ostrava bylo testováno 45 zaměstnanců, z nichž 15 mělo
pozitivní výsledek na koronavirus. Testy prošlo také 10 pacientů, z nichž dva
měli pozitivní nález. Všem testovaným byla nařízena karanténa. Do karantény
se dostalo také 20 zaměstnanců Domova pro seniory Iris Ostrava-Mariánské
Hory, p. o., kteří byli v kontaktu s nakaženou klientkou tohoto zařízení
hospitalizovanou v MNO. 24 pozitivních nálezů u klientů a devíti zaměstnanců
hlásilo rovněž Alzheimercentrum Ostrava
``tradiční bohoslužbu se svěcením liturgických olejů celebroval na Zelený
čtvrtek pomocný biskup M. David v katedrále Božského Spasitele v Moravské
Ostravě bez přítomnosti věřících. Lidé však mohli sledovat bohoslužbu ze svých
domácností prostřednictvím internetového vysílání
``v ostravské zkušebně skupiny Buty vzniklo nové hudební studio, ze kterého
byly přenášeny on-line koncerty. Na prvním z nich vystoupili zpěvák D. Stypka
a skupina Bandjeez
``členové baletního souboru NDM předvedli před Novou radnicí na Prokešově
náměstí ukázku z baletu Nebezpečné známosti
10. dubna
``primátor T. Macura zveřejnil dopis spoluobčanům, v němž poděkoval všem,
kteří pomáhají překonat následky pandemie koronaviru, vyjmenoval opatření
přijatá městem a vyjádřil přání brzkého ukončení této závažné situace
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Budova železniční stanice Ostrava-Vítkovice zapsaná do seznamu nemovitých kulturních památek
(22. dubna)

12. dubna
``pomocný biskup M. David sloužil mši v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
v katedrále Božského Spasitele. Bohoslužbu bez účasti věřících přenášel
živě internetový portál farnosti. Poté M. David celebroval bohoslužbu z kaple
Telepace, která byla vysílána Televizí Noe
16. dubna
``firma Liberty Ostrava, a. s., dočasně odstavila vysokou pec č. 2. Společnost
tak rozhodla po vyhodnocení podmínek na trhu ovlivněných šířením
koronaviru. Opatření, trvající do konce srpna, omezilo výrobu surového železa
ve společnosti o 20 %
``vzhledem k pandemii koronaviru zrušila Janáčkova filharmonie Ostrava
veškerá veřejná vystoupení. V tento den se však konal první komorní koncert
JFO vysílaný na internetových stránkách, na kterém ve skladbách J. S. Bacha,
S. Rachmaninova a A. Dvořáka účinkovali violista M. Šumník, klavírista A. Starý,
violoncellista J. Hanousek a klavíristka E. Novotná
20. dubna
``Magistrát města Ostravy obnovil úřední hodiny na všech odborech.
Z preventivních důvodů nadále platila některá organizační opatření přijatá
v minulých týdnech
22. dubna
``výpravní budova železniční stanice Ostrava-Vítkovice byla zapsána
do seznamu nemovitých kulturních památek
``na internetovém portálu YouTube byl odvysílán první díl seriálu sKORO
NA mizině, jehož režisérem byl V. Skórka, a na kterém se podílely improvizační
skupina Tři Tygři a Divadlo Mír
23. dubna
``v Ostravě byly umístěny další poetické popelnice, tentokrát věnované
připomínce ostravského spisovatele J. Balabána, od jehož úmrtí uplynulo
deset let. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a antikvariát a klub Fiducia
instalovaly 13 poetických popelnic s ukázkami z Balabánovy prózy a poezie
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27. dubna
``došlo k dalšímu uvolnění zákazů v souvislosti s pandemií koronaviru. Otevřeny
byly některé obchody, posilovny, fitnesscentra a další provozovny
28. dubna
``Zoologická zahrada a botanický park Ostrava byly opět otevřeny. Návštěvníci
mohli procházet po venkovních stezkách a prohlédnout si externí výběhy.
Zavřené však nadále zůstaly všechny pavilony
29. dubna
``rada města vyhlásila další program pomoci ostravským podnikatelům, kterým
byla v důsledku krizových opatření vlády souvisejících s pandemií COVID-19
zakázána jejich obchodní činnost. O dar až do výše 100 000 korun mohli
zažádat ti, kteří mají provozovnu nebo sídlo a převažující část své podnikatelské
činnosti na území Ostravy a jejich roční příjmy nepřekračují 18 milionů korun
30. dubna
``v okrese Ostrava-město bylo k tomuto dni evidováno 395 prokázaných
případů onemocnění COVID-19
``vzhledem k tomu, že se akce za účasti široké veřejnosti k 75. výročí
osvobození Ostravy a konce 2. světové války nemohly uskutečnit, rozhodlo
se město připomenout tyto události nasvícením věže Nové radnice a mostu
Miloše Sýkory v barvách trikolory. Někteří obyvatelé Ostravy uctili památku
hrdinů a padlých ve válce rozsvícením svíček v oknech domů. Vedení města
v čele s primátorem T. Macurou, představitelé městských obvodů Moravská
Ostrava a Přívoz a Vítkovice a další občané položili věnce k památníku Rudé
armády v Komenského sadech. Pietní akt se konal také u Památníku osvobození
ve Slezské Ostravě. Také v dalších městských obvodech si výročí připomněli
zástupci jejich vedení obvodů a další občané

Členové Rady města Ostravy na pietním aktu u památníku Rudé armády u příležitosti 75. výročí konce
2. světové války (30. dubna)
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1. května
``Ostravské centrum nové hudby, které se dlouhodobě zaměřuje na uvádění
vážné hudby autorů 20. a 21. století, připravilo v rámci projektu The World –
Ostravská banda Solos sérii koncertů nahraných v osmi zemích Evropy a v USA,
vysílaných na internetových stránkách www.newmusicostrava.cz
2. května
``ve věku 70 let zemřel dlouholetý sólista opery Národního divadla
moravskoslezského J. Kosec
4. května
``opět byla otevřena Moravskoslezská vědecká knihovna. Do odvolání však
poskytovala služby v omezeném režimu. Zpřístupněna byla půjčovna, ale pro
veřejnost nebyly k dispozici počítače, studovna ani toalety. Knihy si bylo možno
objednat pouze elektronicky z domova
5. května
``město ukončilo jeden z programů finanční výpomoci zavedené v souvislosti
s pandemií koronaviru. Místní podnikatelé mohli žádat o příspěvek do výše
20 000 Kč. Celkem bylo schváleno 1956 žádostí a vyplaceno bylo 31 285 046 Kč
5. května–23. června
``Rada města Ostravy rozhodla o vyhlášení výzvy, v jejímž rámci město
poskytlo finanční pomoc ke zmírnění dopadů opatření v souvislosti s pandemií
COVID-19 ve výši 20 mil. Kč subjektům z neziskového sektoru v oblasti kultury,
sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality,
protidrogové prevence, podpory osob s hendikepem, volnočasových aktivit
a rodinné politiky. Finanční příspěvek byl přidělen celkem 66 neziskovým
organizacím
5. května–30. června
``proběhla rekonstrukce komunikace na Nádražní ulici v Přívoze od křižovatky
s Mariánskohorskou ulicí po Jirskou ulici zahrnující položení nového silničního
svršku, opravu tramvajové tratě a vybudování nových nástupních ostrůvků
11. května
``od tohoto dne byla obnovena výuka na Ostravské univerzitě. Studijní skupiny
však nesměly překročit 15 osob. Omezení se netýkala klinické praxe a praktické
výuky. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava probíhala
výuka do konce semestru nadále pouze distanční formou prostřednictvím
internetových přenosů
``výuka byla obnovena rovněž v devátých ročnících ZŠ, s tím, že se rodiče mohli
rozhodnout, zda své děti do škol pošlou. Do školních lavic se vrátila necelá
polovina žáků. Vyučovat se začalo také v některých základních uměleckých
školách a na Lidové konzervatoři a Múzické škole Ostrava
``pro veřejnost bylo znovu otevřeno Ostravské muzeum. Návštěvníci však
museli nosit roušky a v budově se mohl nacházet omezený počet lidí.
Doprovodný program a skupinové akce byly do odvolání zrušeny. Zpřístupněny
byly také Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice a Landek Park
``absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, klavírista I. Kahánek, společně
s dirigentem J. Hrůšou a Bamberskými symfoniky získal prestižní cenu
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BBC Music Magazine za vynikající nahrávku klavírních koncertů A. Dvořáka
a B. Martinů
``ve věku nedožitých 94 let zemřel O. Jurák, dlouholetý trenér dětí a mládeže
v atletickém oddíle TJ Vítkovice, jeden ze zakladatelů mítinku Zlatá tretra
a držitel Ceny města Ostravy
12. května
``první návštěvníky po dvouměsíční přestávce přivítali rovněž v Hasičském
muzeu města Ostravy, nacházejícím se v Přívoze
13. května
``v Domě kultury města Ostravy se uskutečnila po nucené přestávce první
akce – filmová projekce v rámci přehlídky Ozvěny Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů
14. května
``Janáčkova filharmonie Ostrava připravila po dvou měsících komorní koncert
několika svých členů v sále s posluchači, jichž však mohlo být přítomno
maximálně 66
``v galerii Jáma 10 proběhla po přerušení provozu první vernisáž výstavy, na níž
prezentovali svá díla členové umělecké skupiny ČILY, kterou tvoří P. Čiklová
a P. Lysáček
15. května
``v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé se věřící na mši modlili
ke sv. Koroně, jejíž relikvie se zde nachází, za ukončení pandemie koronaviru.
Po bohoslužbě si přítomní mohli odnést obrázek sv. Korony s vytištěnou
modlitbou

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Staré
Bělé, ve kterém je umístěna relikvie
s ostatky sv. Korony (15. května)
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Posluchači v automobilech na Koncertu pro auta, na němž vystoupila skupina Mirai (15. května)

``hudební skupina Mirai uspořádala na pódiu v Dolní oblasti Vítkovice
Koncert pro auta. Návštěvníci v přibližně 500 automobilech poslouchali písně
z naladěných rádií. Ostatní, kteří se do areálu nevešli, mohli vystoupení sledovat
na obřích LED-obrazovkách
16. května
``do provozu byly po dvouleté rekonstrukci uvedeny Výškovické mosty.
Téměř půlkilometrový úsek vede po šesti nových mostech namísto původních
čtyř, které musely být vzhledem ke špatnému technickému stavu zbořeny.
Dodavatelem stavby, jejíž náklady dosáhly 328 mil. Kč bez DPH, byla společnost
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
17. května
``Ostrava se připojila k mezinárodnímu vzpomínkovému dni Světlo pro AIDS,
věnovanému obětem této nemoci. Od 20.00 do ranních hodin byla věž Nové
radnice nasvícena červeně
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17.–27. května
``členové Cirkusu trochu jinak vystoupili v rámci projektu Kultura mezi domy
na veřejných prostranstvích v Porubě, Slezské Ostravě, Hrabůvce a Zábřehu
17.–30. května
``v Dolní oblasti Vítkovice probíhaly projekce v nově otevřeném autokině
s kapacitou 300 vozů. Promítání probíhalo každý den od 20.00
18. května
``byl zahájen výstavní projekt 7 × 7 způsobů koronární cirkulace v 1_7 gallery,
která je umístěna ve výkladních skříních bývalého Obchodního domu
Ostravica‑Textilia. Vernisáž připravilo sedm umělců a sedm kurátorů ze sedmi
ostravských galerií
19. května
``opět byla otevřena městská galerie PLATO Ostrava, p. o., včetně zahradní
části galerijního bistra
20. května
``na 14. zasedání ZMO složila slib zastupitele R. Zapletalová z ODS a nahradila
svého stranického kolegu M. Štěpánka, který na tento post rezignoval.
Zastupitelé poté vzali na vědomí zprávy ředitelů Městského ředitelství
Policie ČR a Městské policie Ostrava V. Štalmacha a M. Plačka o situaci
veřejného pořádku a bezpečnosti na území města v roce 2019, zprávu o činnosti
statutárního města od vyhlášení krizového stavu, schválili další postup
týkající se změny majitele společnosti Ekova Electric, a. s., a to formou vstupu
strategického partnera, jímž se stala společnost Škoda Transportation, a. s.,
a odsouhlasili finanční příspěvky v celkové výši 43 mil. Kč 1299 podnikatelům
ohroženým opatřeními spojenými s pandemií koronaviru
21. května
``Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu provedl úpravu bylinkové zahrádky
a vyčištění pamětní desky na místě, na němž stával v minulosti mlýn na Mlýnské
ulici v Moravské Ostravě. Zároveň bylo prezentováno nové číslo bulletinu Krásná
Ostrava
23. května
``na haldě dolu Cingr proběhl úklid, zorganizovaný městem Ostrava a spolky
Pestré vrstvy a Trash hero Czech Republic
25. května
``společnost Liberty Ostrava, a. s., uvedla do provozu zařízení v hodnotě
16 mil. Kč snižující emise na středojemné válcovně. Dva nové tkaninové filtry
zachytí 11 tun prachu ročně
``vzhledem k dalšímu uvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru
byly otevřeny interiéry restaurací, hotely a další zařízení. Lidé ale museli
nadále dodržovat rozestupy a prostory se musely pravidelně dezinfikovat.
Avšak z důvodu značného zvýšení počtu zaměstnanců Dolu Darkov v Karviné
nakažených koronavirem byla přijata v Ostravě některá další preventivní
opatření, mezi něž patřila přísnější pravidla při návštěvách ve všech pobytových
zařízeních sociálních a zdravotních služeb, jejichž zřizovatelem je statutární
město
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``s návratem části žáků do základních škol skončil v Moravskoslezském kraji
omezený provoz příměstských autobusů. Vlaková doprava zůstala do odvolání
v omezeném režimu
``pro veřejnost byla otevřena vyhlídková věž Nové radnice. Kapacita ochozu
byla omezena na 10 osob
``v antikvariátu a galerii Fiducia byla zahájena výstava obrazů P. Pastrňáka
``pro profesionální i amatérské umělce byly v prostorách Trojhalí v rámci
projektu „Bo kultura jede!!!“ zpřístupněny pódium o rozměrech 14 × 11 m
a profesionální aparatura. Zájemci mohli prezentovat svoji tvorbu v libovolném
uměleckém žánru
``pro návštěvníky byl opět zpřístupněn Důl Michal. Při prohlídce musely
být dodrženy bezpečnostní pokyny, umístěné u vstupu do objektu
a na internetových stránkách
26. května
``
otevřen byl Dům umění. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavy „J. Bolf: Planeta,
která neexistovala“ a „P. Nešleha: Vidět jinak“, kterou zahájila vdova po P. Nešlehovi
M. Nešlehová. Zároveň byla otevřena stálá expozice a Výstava jednoho díla ze
sbírek GVUO, prezentující obraz B. Matala Podvečer s Giorgiem de Chirico
27. května
``Krajská hygienická stanice v Ostravě rozhodla o uzavření porubského
pracoviště Městské policie Ostrava na Martinovské ulici. Důvodem byla
karanténa nařízená všem strážníkům poté, co byl u šesti policistů zjištěn
pozitivní test na koronavirus. Do práce se všichni navrátili 11. června
``zástupci Sdružení válečných veteránů ČR předali primátorovi T. Macurovi
v Nové radnici pamětní odznak
28. května
``výkonný předseda GFG Alliance S. Gupta v doprovodu R. Juncka, prezidenta
skupiny Liberty Steel pro Evropu, a P. Kahlona, generálního ředitele divize
integrovaných hutních a těžebních podniků skupiny Liberty Steel, navštívili
poprvé po ukončení nouzového stavu ostravskou huť Liberty Ostrava, a. s.
Jednali s vedením firmy a se zástupci odborů o současné krizi na evropském
ocelářském trhu
``ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy obrazů M. Froulíka
nazvaná Drátem do oka
30. května
``na volebním diecézním shromáždění Olomoucké diecéze Církve
československé husitské v Olomouci byl zvolen novým olomouckým biskupem
T. Chytil, farář náboženských obcí ve Svinově a v Polance nad Odrou
``koncertem pro pozvané hosty, na němž vystoupila hudební skupina Lefineser,
ukončil činnost Absintový klub Les, jehož provozovatelem byl herec P. Bureš.
Klub se nacházel na Střelniční ulici v Moravské Ostravě a působil jako nezávislé
kulturní centrum, v němž probíhaly divadelní a hudební vystoupení, veřejná
čtení nebo komponované pořady
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1. června
``odbor Magistrátu města Ostravy – útvar hlavního architekta – změnil název
na odbor územního plánování a stavebního řádu. Původní pojmenování již
nevystihovalo náplň činností, které odbor zajišťuje. Část agendy převzal
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p. o.
``na náměstí v Hrabůvce bylo otevřeno středisko informačních služeb Info
Jih!!!, provozované společností Černá louka, s. r. o., ve spolupráci s městským
obvodem Ostrava-Jih. Architektonicky zajímavě řešená budova infocentra je
součástí rekonstrukce centra obvodu
``Planetárium Ostrava bylo po nucené pauze, způsobené opatřeními proti šíření
koronavirové nákazy, opět otevřeno pro veřejnost. Hvězdárna byla i v červnu
nadále uzavřena
``Kongregace pro biskupy, sídlící ve Vatikánu, pověřila M. Davida funkcí
apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze. Úřad i status sídelního
biskupa nadále zůstaly biskupovi F. V. Lobkowiczovi. Povinnosti spojené
s řízením diecéze se přesunuly na M. Davida, který dosud zastával funkci
generálního vikáře
``v tento den byl po rekonstrukci zprovozněn slavný Negrelliho železniční
viadukt v Praze. Při opravě jedné z mostních konstrukcí byly použity plechy
vyrobené ve společnosti Vítkovice Steel, a. s.
``oddíl Atletika Poruba, z. s., a Český atletický svaz uspořádaly v rámci akce
Spolu na startu první atletické závody v Ostravě po pauze způsobené pandemií
koronaviru, kterých se zúčastnilo 93 atletů a atletek
3. června
``Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla hru H. Ibsena a A. Saavedry Heda
Gablerová: Teorie dospělosti, která byla první inscenací po nucené přestávce
4. června
``na tiskové konferenci uvedl hejtman I. Vondrák, že ratingová agentura
Moody‘s Investors Service udělila Moravskoslezskému kraji mezinárodní rating
A1 se stabilním výhledem. Kraj tak obhájil nejvyšší možný rating. Podle hejtmana
agentura ocenila zejména konzervativní styl finančního hospodaření kraje

M. Tkačíková v inscenaci
Heda Gablerová (3. června)
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5. června
``
ve sportovním areálu v Hošťálkovicích byl za účasti náměstkyně A. Hoffmannové,
starosty městského obvodu Hošťálkovice J. Jurečky a dalších hostů otevřen nový
tyčkařský sektor
6. června
``po nucené pauze bylo otevřeno také Divadlo loutek Ostrava. Pro zájemce byly
od toho dne připraveny tvůrčí dílny a víkendová představení v amfiteátru
6.–7. června
``vítězem 3. ročníku fotbalového turnaje Baník Cup, určeného mladším žákům
v kategorii U12 a konaného na hřišti základní školy na ulici Jana Šoupala
v Porubě, se stali hráči FC Baník Ostrava, kteří ve finále zdolali FC Hradec
Králové 5:4
7. června
``Městská nemocnice Ostrava umožnila návštěvy pacientů v areálu nemocnice
a Domě sociálních služeb v Radvanicích. Zákaz návštěv trval nadále v Léčebně
dlouhodobě nemocných Radvanice
``více než 60 historických vozidel, např. Fiat 500 Cabrio, Ford A z roku 1929
nebo Tatra 57 A z druhé poloviny 30. let 20. století, se představilo na 3. ročníku
orientačního závodu městským obvodem Ostrava-Jih, nazvaného Historická
vozidla v E-Motion a pořádaného Tatra Clubem Ostrava
8. června
``Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR opět vyhodnotila Domov pro
seniory Kamenec ve Slezské Ostravě jako nejlepší v republice
9. června
``na Masarykově náměstí demonstrovalo 300 lidí proti premiérovi A. Babišovi.
Protest zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii
10. června
``v Arcidiecézním muzeu Olomouc proběhla prezentace publikace historika
umění P. Šopáka „Město zítřka. Olomouc a Ostrava 1918–1938. Architektura
a urbanismus“
``
primátor T. Macura, náměstek Z. Pražák a náměstkyně primátora A. Hoffmannová
přivítali na Prokešově náměstí před Novou radnicí účastníky cyklotour Na kole
dětem 2020, jejímž pořadatelem je nadační fond Na kole dětem, zaměřený
na podporu dětí s onkologickým onemocněním. Cyklisté po krátké přestávce
pokračovali na trase do Kopřivnice
11. června
``v Dolní oblasti Vítkovice byly v budově sloužící dříve jako objekt materiálně-technického zabezpečení Dolu Hlubina otevřeny kino Etáž, disponující dvěma
sály s kapacitou 60 a 22 míst, a stejnojmenný bar, adaptovaný podle návrhu
designérky G. Knýblové
12. června
``primátor T. Macura jednal v Nové radnici s ministrem kultury L. Zaorálkem
o dopadech pandemie koronaviru na financování kultury a možnostech státní
podpory ostravských kulturních projektů
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Účastníci cyklotour Na kole dětem 2020 před Novou radnicí (10. června)

``v 18 ostravských svatostáncích proběhla Noc kostelů. Program akce musel
být vzhledem k opatřením zavedeným v souvislosti s pandemií omezen, přesto
proběhly mše, hudební a divadelní vystoupení, komentované prohlídky, výstavy
a filmové projekce
``dva koncerty Hudby Hradní stráže a Policie ČR určené těm, kteří stáli v první
linii v boji s koronavirem, se uskutečnily před Integrovaným výjezdovým
centrem v Zábřehu a poté u Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní
nemocnice Ostrava
``v Dolní oblasti Vítkovice byla jízdou motorek zahájena interaktivní výstava
Grand Prix, instalovaná ve Velkém světě techniky, prezentující historii
i budoucnost těchto dopravních prostředků
``ostravské nakladatelství Protimluv vydalo básnickou antologii Krátká báseň,
do níž editor Z. Volf vybral díla 130 autorů, mj. J. Žily, I. Šťastné, R. Jursy,
M. Krupy, R. Polácha či P. Hrušky
13. června
``zpěvák M. Chodúr vystoupil na koncertu v Dolní oblasti Vítkovice v rámci
zahájení programu Léto pod pecí, který nabídl až do konce prázdnin koncerty
a filmové projekce v letním kině
13.–14. června
``součástí 10. ročníku křesťanského festivalu Slezská lilie byly komponovaný
pořad v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, na němž se představili např.
zpěváci B. Hlavenková, J. Jakubík a skupina Good Work, dále mše v kostele
sv. Antonína z Padovy v Kunčičkách celebrovaná apoštolským nunciem
Ch. D. Balvem a benefiční koncert pro Nadační fond Betlém nenarozeným
13. a 20. června
``pořadatelé Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla
Tanec Praha uspořádali dvě představení v Ostravě. První, nazvané LEGOrytmus,
se uskutečnilo před Kulturním centrem Cooltour a ve druhém uvedla
na Prokešově náměstí šestice performerek inscenaci Assemblage
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14. června
``v ostravské zoo přišla na svět dvě mláďata plameňáků kubánských, jedno
z nich však bohužel uhynulo. Zoo chová tyto ptáky od roku 1979 a doposud se
podařilo odchovat přes 90 mláďat
15. června
``v Městské nemocnici Ostrava byly otevřeny nové rodinné pokoje, které
jsou součástí gynekologicko-porodnického oddělení. Nemocnice nově nabízí
maminkám možnost pobytu v porodnici s partnerem, případně i dalším dítětem
v pokojích vybavených kuchyňskou linkou, jídelním koutem či pohovkou
``kniha P. Čichoně Lanovka nad Landekem byla prezentována v Husově sadu.
Jako hosté vystoupili literární historik P. Hruška, básníci P. Hruška a V. Slíva.
Večerem provázel básník a publicista I. Motýl
16. června
``Komorní scéna Aréna uvedla na Jiráskově náměstí představení
N. Machiavelliho Mandragora, v němž se představili Š. Krupa, J. Kaluža,
M. Čapka a další
``výstava fotografií P. Vlčkové RS byla zahájena v antikvariátu a galerii Fiducia
``na jediném představení NDM v červnu se prezentovali členové baletního
souboru v programu Tanec z celého srdce
``ve foyer Nové radnice byla zahájena za účasti náměstkyně primátora
A. Hoffmannové výstava Jsem stipendista města Ostravy!!!, představující
vynikající studenty, kteří obdrželi stipendium z rozpočtu města
``po téměř třech měsících byla v Zoologické zahradě a botanickém parku
Ostrava zahájena komentovaná krmení vybraných druhů zvířat
18. června
``
představením Divadelní společnosti Petra Bezruče Maryša, uvedeným v DK města
Ostravy, poděkovali herci zdravotníkům a dalším zaměstnancům, kteří se
zasloužili o co nejmenší dopady pandemie koronaviru
``na Masarykově náměstí začala rekonstrukce nezastavěné plochy vymezené
ulicemi Zámeckou, Dlouhou a 28. října, včetně prostoru proluky po bývalé
květinové síni. Vytvořen byl nový trávník, osázeny byly květiny, okrasné trávy
a dřeviny, vše doplnil nový mobiliář
``v galerii Mlejn proběhla vernisáž prací migrantů umístěných v Zařízení pro
zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách, kde je klientům rovněž k dispozici výtvarná
dílna vedená malířem, básníkem a učitelem V. Adamusem
``
silný přívalový déšť způsobil škody v některých částech Ostravy, např. ve Staré
Bělé byly zatopeny sklepy, dvorky, zahrady a také fotbalové hřiště a tenisové
kurty, podobně byla postižena např. Polanka nad Odrou
18.–21. června
``
součástí čtyřdenního programu v městské galerii PLATO Ostrava, p. o.,
nazvaného Soustředění/Hromada z jednoho zrnka písku byly diskuze o využití
odpadních materiálů ve výtvarném umění, workshopy, přednášky a výstava Písek
ve stroji, prezentující díla H. Drštičkové, A. Gajdošíka, A. Rychlíkové a dalších
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19. června
``
Janáčkova filharmonie Ostrava po tříměsíční přestávce uvedla první koncert
celého orchestru. V Domě kultury města Ostravy doprovodila JFO operní pěvkyni
K. Kněžíkovou na večeru nazvaném Kouzelná noc s Kateřinou Kněžíkovou, který
se uskutečnil ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Janáčkův máj a živě
jej přenášel Český rozhlas Vltava
19. června–18. července
``
na Slezskoostravském hradě proběhla akce Barrák music hrad, na jejímž
programu byly koncerty, divadelní představení a one-man show. Mezi účinkujícími
byli hudební skupiny Monkey Business, Wohnout, Chinaski, Citron, Vypsaná fiXa,
zpěváci D. Koller, Anna K, herci L. Pavlásek a J. Dušek nebo farář Z. Czendlik
19.–21. června
``
v Ostravě měl premiéru festival Dny evropského filmu. V Minikině byly promítány
filmy oceněné na filmových festivalech, ale také artové snímky a debuty
20. června
``v Komorní scéně Aréna proběhla premiéra inscenace Zločin a trest podle
Dostojevského románu v jevištní úpravě A. Wajdy. V režii A. Hübnera-Ochodla
se představili v roli Raskolnikova A. Langer a Š. Krupa jako vyšetřovatel Porfirij
Petrovič
``skupina Kryštof vystoupila před 500 fanoušky v areálu pivovaru Ostravar.
Ostatní mohli sledovat koncert prostřednictvím internetových stránek Ostravar.
cz, facebooku a YouTube Ostravaru a skupiny Kryštof
22. června
``v omezeném režimu byly obnoveny návštěvy v Léčebně dlouhodobě
nemocných v Radvanicích
``dokončena byla rekonstrukce zahrady Dětského rehabilitačního stacionáře
v Porubě. Zcela nové je také oplocení areálu. Práce v hodnotě 8,8 mil. Kč byly
financovány z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava a z Fondu životního
prostředí statutárního města Ostravy
23. června
``město Ostrava neformálně poděkovalo lidem, kteří bojovali proti šíření
koronaviru. Zaměstnancům Městské nemocnice Ostrava, domovů pro seniory,

A. Langer a Š. Krupa
v dramatu Zločin a trest
(20. června)
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dalších zařízení sociálních služeb města, Policie ČR, Městské policie Ostrava,
profesionálním i dobrovolným hasičským jednotkám a pracovníkům záchranné
služby byl doručen osobní dopis primátora T. Macury s poděkováním a nabídkou
více než 700 vstupenek na představení Divadelní společnosti Petra Bezruče,
Letních shakespearovských slavností a talk-show Kafrárna
``
zástupci městských obvodů Ostrava-Jih a Slezská Ostrava převzali v Praze
z rukou ministryně práce a sociálních věcí J. Maláčové ocenění v rámci soutěže
Obec přátelská rodině a seniorům 2020, v kategorii Obec přátelská seniorům.
Ve skupině měst a obcí s více než padesáti tisíci obyvateli se Ostrava-Jih umístila na
2. místě a získala dotaci 800 000 korun na realizaci projektu pro cílovou skupinu –
obyvatele Ostravy-Jihu starší 65 let. Slezská Ostrava zvítězila v kategorii obcí
od 10 000 do 50 000 obyvatel. Cenu převzali starosta R. Vereš, místostarostka
D. Macháčková a zaměstnanci úřadu městského obvodu. Obvod získal dotaci
ve výši 1,5 mil. Kč na realizaci dalších aktivit na zvýšení kvality života seniorů
``v zoo byly představeny za účasti náměstkyně primátora K. Šebestové nové
voliéry pro sovy a orly královské
``Galerie výtvarného umění v Ostravě vyhlásila výsledky skladatelské
soutěže o nejpůsobivější hudební kompozici inspirovanou obrazem J. Istlera
Postava. Výherkyní v kategorii skladatelů do třiceti let se stala B. P. Nowak
za čtyřminutovou klavírní skladbu. První místo v kategorii nad třicet let získal
V. Baisa za skladbu pro varhany nazvanou Hommage à Jiří Šust
24. června
``
konalo se 15. zasedání ZMO. Zastupitelé schválili závěrečný účet a zprávu
o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2019, smlouvu
o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci památníku obětem střelby ve Fakultní
nemocnici Ostrava 10. 12. 2019, záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši
1,8 mld. Kč na investiční akce města, návrh na poskytnutí dotací na podporu
projektů v oblasti tělovýchovy a sportu pro období 2020–2021, převod akcií
společnosti Ekova Electric, a. s., na firmu Škoda Transportation, a. s., aktualizaci
Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017–2023
a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 2019. Odsouhlasili
žádosti o peněžitou pomoc do výše 100 000 Kč pro zmírnění dopadů krizových
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, programy na podporu školství
a podporu vzdělávání a talentmanagementu na rok 2021, účelové dotace
na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021 a prodej pozemku
podél ulice 28. října, označeného jako Slza, u nákupního a zábavního centra Nová
Karolina společnosti RT Torax, s. r. o., za 61,7 mil. Kč, která na něm hodlá postavit
obchodně administrativní centrum s hotelem a byty
25. června
``náměstek primátora Z. Pražák předal v Nové radnici ceny účastníkům dětské
výtvarné soutěže „Moje rodina…“. V každé věkové kategorii bylo vybráno
celkem šest nejlepších prací
``
ve Výtvarném centru Chagall, které si v roce 2020 připomnělo 30. výročí svého
otevření, byla zahájena výstava Česká grafická tvorba
``vernisáž výstavy „Václav Buchtelík: Pod doutnajícím nebem roztrhal jsem kůže
knih“ proběhla v Galerii Dolu Michal
27.–28. června
``na hřišti ZŠ Ukrajinská v Porubě se konal 7. ročník největšího nohejbalového
turnaje v Moravskoslezském kraji Poruba!!! Open, jehož vítězem se stal tým
TJ Sokol Výškovice
38

ČERVEN
27. června–29. srpna
``Kino Art připravilo na prázdniny sérii venkovních projekcí. Letní kino na terase
Domu kultury města Ostravy promítalo vždy v sobotu po 21.hodině. Kromě
filmů nabídl program Léto v Artu koncert, diskuzi s hosty nebo rostlinný bazar
28. června
``
pro galerii GAFU v prostorách Fakulty umění OU připravil kurátor F. Kowolowski
výstavu brněnského malíře P. Kamenického
29. června
``za účasti primátora T. Macury byla po tříleté rekonstrukci slavnostně otevřena
estakáda Bazaly na Českobratrské ulici ve Slezské Ostravě. Rozsáhlou opravou,
provedenou firmou STRABAG, a. s., prošly páteřní silnice a mosty spojující
centrum Ostravy s Frýdkem-Místkem, Havířovem a Bohumínem. Cena prací
dosáhla 260 mil. Kč
``v Radniční restauraci v Nové radnici byly za účasti náměstkyně primátora
K. Šebestové vyhlášeny výsledky 10. ročníku soutěže Do práce na kole.
Nejvýkonnější ostravský cyklista ujel celkem 3308 km. Nejlepší běžec uběhl
za celý měsíc 447,3 km. Ostravští soutěžící najeli celkem 182 572,3 km na kole
a 17 014,6 km urazili pěšky. Poprvé bylo hodnoceno i cvičení doma. Zvláštní
ocenění Cyklozaměstnavatel získala společnost Unicon Ostrava, s. r. o.
30. června
``
na Jeremenkově ulici ve Vítkovicích bylo za účasti náměstka primátora Z. Pražáka
slavnostně otevřeno Centrum života, poskytující poradenské a konzultační služby
pro dospělé onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky
``všem dětem, které se přišly pochlubit vysvědčením, byl umožněn vstup
na vyhlídkovou věž Nové radnice zdarma. Žáci se samými jedničkami byli navíc
odměněni malým dárkem

Estakáda Bazaly (29. června)
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1. července
``ministr životního prostředí R. Brabec navštívil komunitní centrum Všichni
spolu v Pustkoveckém údolí. V doprovodu starostky Poruby L. Baránkové
Vilamové a ředitele Státního fondu životního prostředí P. Valdmana si prohlédl
areál, který získal ocenění v soutěži Adapterra Awards, v níž jsou hodnoceny
projekty pomáhající přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně.
R. Brabec také jednal s náměstkyní primátora K. Šebestovou a starosty
Slezské Ostravy R. Verešem, Radvanic a Bartovic A. Boháčem a Ostravy-Jihu
M. Bednářem
1. července–21. srpna
``cyklus koncertů Léto plné hudby, konaný na terase Domu umění, nabídl
vystoupení B. Kanyzové, skupin Botanyk, Ba:zel a dalších
1. července–27. srpna
``
na programu Amfifestu v Porubě byla mj. představení Na Zlatém jezeře,
v němž vystoupili S. Stašová a L. Frej, Když se zhasne s herci I. Šmoldasem,
L. Langmajerem, M. Bittnerovou a M. Kuklovou, koncert zpěváka O. Havelky
s orchestrem Melody Makers či recitál zpěváka J. Nohavici s hosty –
akordeonistou R. Kuśmierským a hráčem na bicí P. Plánkou
1. července–14. září
``v rámci akce Léto na Masarykáči byly na Masarykovo náměstí umístěny
multifunkční sportovní hřiště a relaxační zóna ve stanu. Program, zahájený
bubenickou show J. Kupčíka, pokračoval až do poloviny září vystoupením
mažoretek, workshopy nebo kurzy jógy
2. července
``Milan Dobeš Museum představilo v prostoru dočasných výstav díla
multimediálního umělce M. Grygara a ve dvoraně byla zpřístupněna čtyřmetrová
instalace K. Kintery Out of Power Tower, vytvořená z vybitých elektrických
baterií
2. července–1. srpna
``v Divadle „12“ se konal tradiční Měsíc autorského čtení, v roce 2020
prezentující především maďarskou literární tvorbu. Dále se představili autor
biografie M. Kundery J. Novák, básníci a spisovatelé P. Linhart, I. Myšková,
I. Motýl, A. Knapová a další
3. července
``Fakultní nemocnice Ostrava zavedla opět plošný zákaz návštěv. Důvodem
byla zhoršená epidemiologická situace v regionu související s nákazou
koronavirem
``fotbalista M. Baroš oznámil na tiskové konferenci ukončení aktivní kariéry.
Důvodem byly chronické zdravotní problémy, které ho v posledních měsících
provázely. S fotbalem ale úplně neskončil. V sezoně 2020/2021 se stal hráčem
FK Vigantice, klubu působícího v jeho rodišti, který hrál I. A třídu ve Zlínském
kraji
3.–10. července
``na filmových večerech ve farní zahradě sv. Marka v Heřmanicích, pořádaných
městským obvodem Slezská Ostrava, byly promítnuty filmy Nedotknutelní
a Rivalové. Následné projekce se v souvislosti s nařízeními krajské hygienické
stanice neuskutečnily
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3.–11. července
``festival Tady Vary nabídl v kinobaru Etáž, v Minikině, v Kině Art a v Kině Luna
přehlídku filmů prezentovaných na festivalu Tady Vary v Karlových Varech, který
v roce 2020 nahradil tradiční Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
7. července
``
zástupci firmy Škoda Transportation, a. s., podepsali v Imperial Hotelu Ostrava
smlouvu s vedením města o odkupu 100% podílu ve společnosti Ekova Electric, a. s.
``v návaznosti na uzavřenou novou koaliční dohodu došlo ke změně ve vedení
městského obvodu Vítkovice. Koalice je nově složena z hnutí Ostravak, KSČM,
Více pro Vítkovice, kandidátů bez politické příslušnosti a hnutí LEČO – Lepší
a čistá Ostrava. Starostou byl zvolen R. Čermák z hnutí Ostravak, který ve funkci
nahradil zastupiteli odvolanou starostku R. Vlčkovou (ANO 2011). Personální
proměnou prošla také rada obvodu
8. července–19. srpna
``Městská nemocnice Ostrava obnovila vzhledem ke zhoršené epidemiologické
situaci v regionu zákaz návštěv od 8. 7. do 19. 8. Ten se týkal všech lůžkových
oddělení, Léčebny dlouhodobě nemocných i Domu sociálních služeb
v Radvanicích. Návštěvy nezletilých pacientů na oddělení dětského lékařství
a na gynekologicko-porodnickém oddělení byly povoleny po dohodě s jejich
vedením
9. července
``Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství zamítla žádost
Lékařské fakulty Ostravské univerzity a neudělila jí akreditaci pro obor
Všeobecné lékařství. Fakulta tak nemohla na tento obor vypsat přijímací řízení
do prvního ročníku
13. července
``starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky P. Hujdus pokřtil
knihu B. Žárského a fotografky L. Kořené s názvem 80 ostravských kuriozit –
Příběhový průvodce Ostravou
15. července
``v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2019, vyhlášené Ministerstvem
kultury ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze, získala druhou
cenu v kategorii Krásná literatura básnická sbírka Struska ostravského autora
I. Motýla, kterou ilustroval P. Szyroki a grafický design vytvořil J. Čumlivski
15.–16. července
``NeFestival Colours of Ostrava 2020, konaný v Dolní oblasti Vítkovice,
na kterém stihli vystoupit mj. soubor nového cirkusu Cirk La Putyka s hudební
skupinou Tata Bojs, zpěvák Voxel a skupina Karlsson, musel být vzhledem
k novým opatřením krajské hygienické stanice ukončen o den dříve
``předčasně ukončen byl rovněž minifestival v prostorách Kampusu Palace
Válím na Dvoraně, jehož hlavními hvězdami byly skupina Lake Malawi
a zpěvačka Lenny
17. července
``krajská hygienická stanice vyhlásila nová opatření z důvodu nárůstu
počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza COVID-19 na území kraje.
Byla opět zavedena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest
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ve všech vnitřních prostorách, vozidlech veřejné dopravy atd. Návštěvy
ve zdravotnických a sociálních zařízeních byly povoleny se speciálním ústním
respirátorem. Počet osob na hromadných akcích ve venkovních i vnitřních
prostorách nesměl přesáhnout 100 osob. Nejvýše 100 osob mohlo pobývat
na koupalištích a bazénech. Provoz restaurací a stravovacích služeb byl omezen
dobou od 8.00 do 23.00
``Krajský soud v Ostravě vyhlásil konkurz na společnost Vítkovice Heavy
Machinery, a. s. Majetek firmy byl následně rozprodán
``primátor T. Macura, náměstkyně primátora Z. Bajgarová a hejtman I. Vondrák
jednali s ministrem kultury L. Zaorálkem o podpoře kulturních projektů města
a kraje
``ostravské studio České televize připravilo na tento den, kromě reportáží
z Moravskoslezského kraje, živé vstupy z Dolní oblasti Vítkovice. Hovořilo
se také o stěžejních problémech, s nimiž se kraj potýká, včetně aktuální
epidemiologické situace. Herci P. Špalková, J. Vyorálek a režisér R. Špaček
představili připravovaný krimiseriál Stíny v mlze. Vysílání bylo součástí projektu
České televize prezentujícího jednotlivé regiony ČR, jehož cílem bylo podpořit
tuzemský cestovní ruch
19. července–16. srpna
``Divadlo loutek Ostrava připravilo prázdninový program Pimprléto, zahájený
koncertem skupiny Bombarďák. Až do poloviny srpna probíhaly představení
a koncerty v amfiteátru a každou neděli se konaly loutkářské dílny pro veřejnost
20. července
``asi 2000 lidí protestovalo na Masarykově náměstí proti novým opatřením
v souvislosti s pandemií koronaviru a žádalo demisi vlády
``díla M. Tischlera, V. Artamonova, A. Kljujkova a A. Nikitinové prezentovala
výstava zahájená v Galerii Dukla, nacházející se v průchodu domů u bývalého
kina Dukla na porubské Hlavní třídě

Hejtman I. Vondrák, ministr kultury L. Zaorálek a primátor T. Macura při jednání o podpoře kulturních
projektů v Moravskoslezském kraji a Ostravě (17. července)
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Mládě hrocha obojživelného (24. července)

24. července
``v zoologické zahradě se narodilo mládě hrocha obojživelného. Zoo dočasně
uzavřelo pavilon Tanganika, aby veřejnost nerušila samici s mládětem
24. července–12. srpna
``na Slezskoostravském hradě se konaly tradiční Letní shakespearovské
slavnosti, pořádané společností PaS de Theatre, s. r. o., které v roce 2020
nabídly pět titulů a 17 představení v podání ostravských a pražských herců.
31. července proběhlo jako poděkování lidem z první linie v boji proti koronaviru
představení Komedie omylů
27. července
``ministr vnitra J. Hamáček si v doprovodu ředitele Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje V. Vlčka, primátora T. Macury, starosty
městského obvodu Pustkovec S. Pyše a starosty Sboru dobrovolných hasičů
Pustkovec P. Tichého prohlédl novou hasičskou zbrojnici v Pustkovci
28. července
``město vydalo tiskovou zprávu, podle které potvrdila mezinárodní ratingová
agentura Moody‘s Investors Service Ostravě historicky nejvyšší ratingové
hodnocení na úrovni Aa3/stabilní. Město tak znovu dosáhlo na nejvyšší možný
stupeň shodný s ratingem České republiky
29. července
``ve věku 98 let zemřel V. Dušek, chirurg, účastník odboje v době 2. světové
války, vězeň několika koncentračních táborů a čestný občan města Ostravy
31. července
``pandemie koronaviru se odrazila rovněž ve vývoji nezaměstnanosti. Počet
uchazečů o zaměstnání v Ostravě dosáhl 13 625, což bylo o 2517 více než
31. ledna 2020. Míra nezaměstnanosti činila 6,8 %
``
společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., předala v rámci pomoci
ve složité situaci způsobené pandemií koronaviru finanční dar ve výši 500 000 Kč
Domovu pro seniory Iris, se kterým má uzavřenou partnerskou smlouvu
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4.–25. srpna
``na akci Sdílko, konané u obchodního střediska Duha v Porubě, se prezentovaly
v prosklených modulech místní podniky, neziskové organizace a spolky. Zájemci
se mohli zapojit do workshopů, diskuzí o aktuálních tématech, jako jsou doprava
v Porubě, zeleň a zámecký park, kultura a její vliv na veřejný prostor, revitalizace
střediska Duha nebo péče o seniory
6. srpna
``město zahájilo pilotní projekt sběru upotřebených jedlých olejů a tuků.
V městských obvodech Poruba a Třebovice bylo rozmístěno 32 speciálních
kontejnerů o objemu 240 litrů. Oleje a tuky z těchto nádob bude svážet
a ekologicky zpracovávat ostravská společnost Trafin Oil, a. s.
7.–9. srpna
``Happening pro Cirkulum na Alšově náměstí a v amfiteátru Amfi u DK Poklad
v Porubě nabídl vystoupení souborů nového cirkusu Cirk La Putyka, Cirkus
trochu jinak, Losers Cirque Company, Bratři v tricku a dalších. Součástí akce
byly rovněž workshopy a diskuze
8. srpna
``fotbalovým utkáním bývalých a současných hráčů TJ Sokol Koblov bylo
v Koblově otevřeno rekonstruované hřiště. Upravena byla hrací plocha,
instalovány byly zábradlí, střídačky a časomíra. Součástí nové budovy jsou
šatny, prostory pro rozhodčí, klubovna a občerstvení
8.–9. srpna
``na mistrovství ČR na dráze v Plzni vybojovala dva mistrovské tituly S. Vrzalová
z SSK Vítkovice, a to v běhu na 1500 m časem 4:17,41 min a v běhu na 5000 m
(16:08,63 min)
12. srpna
``Fakultní nemocnice Ostrava otevřela ve svém areálu Covid centrum.
Na jednom místě byly soustředěny všechna místa pro odběr vzorků ke zjištění
možné nákazy koronavirem, informační centrum a laboratoř

Jedna z diskuzí konaných v rámci akce Sdílko (6. srpna)
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Vystoupení souboru Losers Cirque Company na Happeningu pro Cirkulum (9. srpna)

``ve věku 80 let zemřel K. Bria, hornista, člen Janáčkovy filharmonie Ostrava,
kvarteta lesních rohů Kaemika Corni, dirigent Dechové harmonie Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě, řady dalších dechových orchestrů a pedagog
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
13. srpna
``po roce skončila oprava střechy Domu umění. Rekonstrukce čtyř
samostatných pultových a sedlových střech o rozloze 1107 m2 si vyžádala
náklady v hodnotě 18 mil. Kč
14. srpna
``na Havlíčkově nábřeží u řeky Ostravice vznikl dočasný prostor určený pro
volnočasové aktivity, jehož součástí byla pěší zóna, tzv. Malá Kodaň, na níž
probíhaly kulturní program a farmářské trhy
15. srpna
``oddíl Atletika Ostrava ZTP uspořádal 2. ročník závodů Ostrava Cup tělesně
postižených atletů ve vrhu koulí, hodu oštěpem, hodu diskem a dalších
disciplínách, kterých se zúčastnili závodníci z ČR, Slovenska a Polska
``hlavními body oslav 90. výročí založení fotbalového klubu FC Slavia
Michálkovice byla utkání bývalých hráčů tohoto týmu a poté A-týmu Michálkovic
a „staré gardy“ FC Baník Ostrava na hřišti v Michálkovicích
16. srpna–19. září
``přes 40 kulturních spolků, nezávislých sdružení, komunitních center,
městských i soukromých organizací se zapojilo do přehlídky Dny fajne rodiny.
Dětem i rodičům byly určeny interaktivní představení, workshopy, soutěže,
promítání, besedy, sousedská slavnost nebo koncerty
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17.–22. srpna
``konal se literární festival Inverze, na jehož programu byly autorská čtení,
koncerty a tvůrčí dílny. Mezi jeho hosty patřili básníci a spisovatelé J. Topol,
P. Hruška, J. Němec a další
20. srpna
``gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice Ostrava připravilo
v obchodním centru Futurum, v rámci akce TěhuDay, prezentaci nejnovějších
poznatků týkajících se těhotenství. Na programu byly workshopy a přednášky
lékařů, porodních asistentek, fyzioterapeutů a zástupců výrobců produktů
souvisejících s těhotenstvím a porodem
22. srpna
``centrem Ostravy prošel Duhový pochod – Ostrava Pride, jehož cílem bylo
upozornit na problematiku osob s odlišnou sexuální orientací. Zúčastnilo se jej
přibližně 300 lidí. Součástí doprovodného programu bylo bezplatné a anonymní
testování na přítomnost viru HIV. Proti pochodu protestovalo asi 10 občanů.
Akce proběhla bez incidentů
``na mistrovství ČR družstev na dráze vybojovali na Městském stadionu
ve Vítkovicích mistrovský titul atleti VSK Univerzita Brno se ziskem 213 bodů
a v kategorii žen zvítězil tým USK Praha (254 bodů)
``skupina R.U.R. se zpěvákem P. Němcem, hudební formace Moribundus,
Perpetuum, Mick Wathling Experience a další vystoupili na 2. ročníku rockového
festivalu Oldfesťák v klubu Hudební bazar
``na pravém břehu Ostravice, v blízkosti mostu Miloše Sýkory, se konal pivní
festival Ostravský krýgl, na němž nabízely sortiment svých výrobků regionální
pivovary
24. srpna
``ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava prací slovinské umělkyně
B. Bricelj, která se poprvé představila v České republice
24.–31. srpna
``Kinematograf bratří Čadíků promítal v Hrabůvce na nově rekonstruovaném
náměstí u Horní ulice, na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě a v Hrabové
na hřišti TJ Sokol Hrabová každý den od 20.00 české filmy
25. srpna
``po čtyřleté rekonstrukci bylo za účasti generálního ředitele Českého rozhlasu
R. Zavorala, ředitele Českého rozhlasu Ostrava J. Podstaty a dalších hostů
slavnostně otevřeno rozhlasové Studio 1 v Českém rozhlase Ostrava na ulici
Dr. Šmerala. Objekt má novou střechu, vzduchotechniku i pracoviště hudební
režie. Návštěvníkům koncertů jsou určeny šatna a bar. Součástí otevření byla
vystoupení zpěváka P. Lipy, jazzového klavíristy B. Urbánka a dalších hudebníků
``ve věku 55 let zemřel ředitel Zoologické zahrady a botanického parku
Ostrava, p. o., P. Čolas. Na této pozici působil 16 let a zasloužil se významnou
měrou o modernizaci a dostavbu areálu
26.–29. srpna
``na soutěžním festivalu netradičního divadla OFFenzíva, pořádaném Kulturním
centrem Cooltour, prezentovalo devět divadelních souborů z České republiky
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netradičně zpracované klasické tituly i avantgardní experimenty. Inscenace
probíhaly v budově bývalého Obchodního domu Ostravica-Textilia, městské
galerii PLATO Ostrava, ve venkovních prostorech Kulturního centra Cooltour
a na dalších místech. Vítězi se staly divadelní spolek Kolonie, z. s., a A studio
Rubín, jež se spolupodílely na inscenaci Vztek
28. srpna
``byla dokončena rekonstrukce útulku pro psy v Třebovicích, která zahrnovala
opravu administrativní budovy, kde byly adaptovány přijímací kancelář,
ošetřovna a nové zázemí pro zaměstnance útulku. Vybudovány byly nové kotce
pro psy v karanténě a došlo k oddělení provozní části útulku od části pro nově
odchycené psy
``v rámci projektu Bo kultura jede!!! vystoupila v Trojhalí na Karolině hudební
skupina Buty
28.–30. srpna
``
v náhradním termínu se uskutečnil v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího
Myrona a Dole Hlubina 5. ročník festivalu NODO 2020/Dny nové opery, na němž
bylo uvedeno pět inscenací. Ve světových premiérách zazněla díla M. Keprta Hibiki,
Hibiki, vzhmoť! a autorské dvojice M. Rataj a K. Schmitt Nauka o afázii. České
premiéry měly opera A. Sokolović Svatba, scénické provedení monodramatu
R. Ayrese No. 50 (The Garden) a multižánrová opera M. Tótha Muž v skafandri
29. srpna
``za účasti náměstkyně primátora A. Hoffmannové, starosty městského obvodu
Hošťálkovice J. Jurečky a dalších hostů byl v Hošťálkovicích otevřen sportovně
relaxační park na Vyhlídce u křižovatky ulic K Vodě a Výhledy
``na porubské Hlavní třídě se konal 17. ročník Memoriálu Jana Veselého
v silniční cyklistice. V kategorii Elite zvítězil J. Ryba z AC Sparta Praha, který
stokilometrovou trať zdolal v čase 2:08,16 hod
``první místo v běhu na 5000 m vybojoval v Pacově na mistrovství ČR veteránů
na dráze D. Filip z Maraton klubu Seitl Ostrava, z. s., časem 17:37,24 min
``na 16. ročníku jízdy historických vozidel Michálkovický kopec, pořádaném
Českým klubem historických motocyklů Ostrava, se opět prezentovala unikátní
historická vozidla, 23 automobilů a 61 motocyklů
31. srpen
``v Multifunkční aule Gong byly již potřetí předány Ceny Jantar pro umělce
s vazbami na Moravskoslezský kraj. Držiteli výročních ocenění za rok 2019
se stali např. zpěvák T. Kočko, skladatelka B. Hlavenková, operní pěvkyně
K. Kněžíková, herečka L. Bělašková, výtvarník A. Hudeček, básník P. Hruška či
hudební skupiny Kofe-in a Mirai. Za celoživotní přínos byli oceněni výtvarník
E. Ovčáček a skladatel M. Báchorek
``několik stovek lidí protestovalo na Masarykově náměstí na demonstraci
nazvané Ne diktatuře roušek, zorganizované iniciativou Myšlením ke svobodě
31. srpna–6. září
``
vítězem turnaje Ostrava Open 2020 by Moneta s dotací rekordních 156 000 dolarů,
který musel být z důvodu pandemie koronaviru přesunut z jarního termínu, se stal
na tenisových kurtech v Komenského sadech ruský tenista A. Karacev. Ve finále
porazil O. Otteho z Německa 2:0 na sety
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1. září
``zhoršení situace související s pandemií COVID-19 si vyžádalo zavedení
dalších celostátních opatření. Nařízena byla opět povinnost nošení roušek
v prostředcích hromadné dopravy, v budovách veřejné správy, na soudech atd.
``byla dokončena rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami
Telekomunikační škola v Porubě a Hulváky v délce 2,1 km. Náklady stavebních
prací dosáhly 130 mil. Kč. V úseku z Třebovic do Nové Vsi může jet tramvaj
rychlostí až 80 km/h, což je nejvyšší rychlost tramvaje v celé ČR
``děkan Lékařské fakulty OU A. Martínek oznámil rektorovi Ostravské univerzity
J. Latovi svoji rezignaci na funkci. Důvodem byla složitá situace fakulty poté, co
jí byla odebrána akreditace na obor Všeobecné lékařství
``primátor T. Macura se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku
na ZŠ Michálkovice na ulici U Kříže a náměstkyně primátora A. Hoffmannová
přivítala žáky ZŠ Petřkovice na Hlučínské ulici
1. září–31. října
``od 1. září až do konce října nemuseli lidé platit vstupné na hradech a zámcích,
rozhlednách, v galeriích a dalších kulturních a vzdělávacích institucích
v Moravskoslezském kraji. V Ostravě se to týkalo vyhlídkové věže Nové radnice,
Slezskoostravského hradu, Železničního muzea moravskoslezského, Dolní
oblasti Vítkovice, Landek Parku, Dolu Michal, Zoologické zahrady a botanického
parku Ostrava a Domu umění. Projekt Objevuj Moravskoslezský kraj zdarma byl
financován z rozpočtu kraje
1.–24. září
``konal se 8. ročník Mezinárodního filmového festivalu T-film. Odborná porota
vybrala z 96 děl dvanáct nejlepších dokumentárních filmů, které soutěžily
o cenu Grand Prix. Promítání vybraných snímků pro veřejnost se konalo
v Ostravském muzeu, Obecním domě v Opavě a ve Slezském zemském muzeu
tamtéž. Hlavní cenu získal film režiséra a scenáristy M. Haluzy Matsés. Na festival
byl vstup zdarma
2.–4. září
``již posedmé proběhl v areálu porubského zámku festival Crazy Fest,
organizovaný občanským sdružením Mens Sana v rámci celorepublikové
kampaně Týdny pro duševní zdraví. Na jeho programu byly mj. koncerty skupin
Kofe-in, Jelen, T. Kočka & Orchestru, hráče na cimbál D. Skály, improvizační
představení herců M. Zbrožka a A. Geislerové a výstava obrazů Dofoukni duši
3. září
``ve foyer Nové radnice zahájili primátor T. Macura a ředitelka AMO H. Šústková
výstavu Hornická Ostrava, připravenou Archivem města Ostravy, prezentující
na deseti panelech historii důlní činnosti na území Ostravy, hornické slavnosti
a zvyky, důlní neštěstí a jejich prevenci, všední život horníků nebo životní
prostředí ovlivněné dolováním
``ve Výtvarném centru Chagall se konala vernisáž výstavy Chagall/Miró –
grafika, prezentující díla těchto světoznámých výtvarníků
3.–28. září
``v Ostravě a dalších 14 městech a obcích Moravskoslezského kraje proběhl
17. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, zaměřeného na duchovní
48

ZÁŘÍ

Sopranistka Z. Petrova doprovázená Janáčkovou filharmonií Ostrava řízenou P. Valentovičem na
Pěveckém koncertu v rámci Festivalového podzimu (22. září)

a barokní hudbu. Na úvodním koncertu, konaném u příležitosti 250. výročí
narození L. van Beethovena, zazněly z Beethovenova díla symfonie č. 4
a oratorium Kristus na hoře Olivetské. Na přehlídce vystoupili špičkoví
interpreti, mj. Český filharmonický sbor Brno, Pavel Haas Quartet, Bennewitzovo
a Zemlinského kvarteto, operní pěvkyně S. Šaturová, M. Janková, H. Blažíková
a M. Cukrová, íránský cembalista M. Esfahani, houslista J. Vodička a flétnista
J. Ostrý. Vrcholem festivalu bylo provedení oratoria Mesiáš G. F. Händela
v podání Collegia 1704, Collegia Vocale 1704, sólistů H. Blažíkové, M. Cukrové,
J. Březiny a R. Hozy řízených dirigentem V. Luksem
4. září
``v soukromé anglické škole Monty School Ostrava, jejíž součástí jsou již
mateřská a základní škola, byl otevřen první ročník lycea
``
úvodním představením sezony 2020/2021 v Národním divadle moravskoslezském
byla inscenace J. Giona Muž, který sázel stromy, na níž se v režii V. Štěpánka podílely
všechny soubory NDM. Součástí zahájení provozu divadla po letní přestávce byly
také komentované prohlídky
``hrou N. Halla Manželství je vražda bylo oficiálně otevřeno nové divadlo –
Studio G – nacházející se v budově u křižovatky ulic Chelčického
a S. K. Neumanna v Moravské Ostravě, jehož zakladateli jsou herci
V. Georgiev a M. Georgievová
4.–6. září
``
vítězem turnaje v biliáru Grand Prix města Ostravy, pořádaného Billiard Clubem
Ostrava, z. s., se stal I. Gazdoš z Havířova
4. září–29. listopadu
``
pořadatelé Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který byl v roce
2020 zrušen z důvodu koronavirové pandemie, připravili v Ostravě, Hukvaldech,
Bohumíně, ve Frýdku-Místku a v Ludgeřovicích Festivalový podzim. Přehlídka
nabídla osm koncertů, na nichž vystoupili např. folklorní soubor Hradišťan,
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hobojista V. Veverka, klavírista M. Kasík nebo operní pěvec A. Plachetka.
Jedním z vrcholů programu byla kantáta C. Orffa Carmina Burana v provedení
Filharmonie Bohuslava Martinů, Pěveckého sboru Národního hudebního fóra
Wrocław a sólistů pod taktovkou T. Braunera. Koncert byl přesunut z důvodu
nepříznivého počasí z amfiteátru Obory Hukvaldy do DK města Ostravy.
Závěrečný Pěvecký koncert, jehož sólistou byl A. Plachetka, byl přenášen
prostřednictvím internetu
5. září
``soubor Komorní scény Aréna uvedl premiéru inscenace S. Becketta Konec
hry. V režii uměleckého šéfa Arény I. Krejčího vystoupili V. Lipina, S. Šárský,
M. Cisovský a D. Fialková
``byli oceněni nejúspěšnější sportovci a týmy Moravskoslezského kraje za rok
2019. Do Síně slávy byla uvedena běžkyně a trenérka, ostravská rodačka
T. Netoličková Kocembová
``v Hrabové, v lokalitě na Šídlovci, se uskutečnila akce Pohádková cesta
za zdravím, v jejímž rámci děti plnily úkoly na 10 stanovištích a mohly se projet
na koních
5.–6. září
``na atletickém mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
na Městském stadionu ve Vítkovicích byly překonány tři české rekordy:
v kategorii juniorů v disciplíně hod kladivem 6 kg zvítězil J. Doležálek z Hvězdy
Pardubice, z. s., výkonem 76,38 m, v kategorii juniorek získala v běhu na 800 m
první místo B. Malíková (TJ Sokol Opava) časem 2:03,14 min a v kategorii
dorostenců v běhu na 110 m překážek dominoval Š. Schubert (TJ LIAZ Jablonec
nad Nisou) časem 13,62 s
7. září
``oddělení radiologie Městské nemocnice Ostrava získalo pět moderních
rentgenových přístrojů v hodnotě téměř 16 mil. Kč. Třináct jich bylo do provozu
uvedeno již v únoru. Celý projekt, který má šest etap, skončí v březnu 2021
``na Městském stadionu ve Vítkovicích se konalo vyhodnocení Ostravských
sportovních her, do nichž se v průběhu let 2019 a 2020 zapojilo tři tisíce dětí
z padesáti základních škol. Vítězem se stali žáci ZŠ Porubská z Poruby
8. září
``konal se 59. ročník Zlaté tretry Ostrava, která se měla původně uskutečnit
22. května, avšak vzhledem k pandemii koronaviru musela být odložena. Mítink
byl součástí World Athletics Continental Tour – Gold. Počet diváků byl z důvodu
protiepidemických opatření omezen. K dispozici bylo pět oddělených sektorů
po 800 místech. V závodě padlo sedm rekordů mítinku: v běhu na 150 m zvítězil
A. Gue Cissé z Pobřeží slonoviny v čase 15,15 s, v běhu na 50 m získala 1. místo
D. Schippers z Nizozemska 16,56 s, v běhu na 300 m překážek dominovala F. Bol
rovněž z Nizozemska (38,55 s). Dalšími rekordmany se stali Keňanka F. Kipyegon
v běhu na 1500 m (3:59,05 min), K. Warholm z Norska v běhu na 400 m
překážek (47,62 s), J. Kiplimo z Ugandy v běhu na 5000 m (12:48,63 min)
a Američan R. Crouser ve vrhu koulí (22,43 m)
``ve finále závodů Čokoládové tretry 2020, určených nejmladším atletům,
které se uskutečnily v rámci programu Zlaté tretry Ostrava, zvítězili v hodu
raketkou T. Slovák ze Slovenska výkonem 51,52 m, F. Postřimovský z Opavy
50

ZÁŘÍ

Poslední metry běhu žen na 50 m na mítinku Zlatá tretra (8. září)

v běhu na 100 m (16,31 s) a na stejné trati E.-A. Milfait z Frýdku-Místku (16,64 s),
L. Baumrukr z Blanska v běhu na 200 m (31,09 s), z dívek byla nejlepší na téže
trati P. Bieliková ze Slovenska (31,48 s). Běh na 300 m nejrychleji zdolali
J. Majdloch (44,49 s) a Z. Veselá (45,71 s), oba z Brna
``po přestávce, způsobené pandemií koronaviru, se konal první koncert
v obřadní síni Slezskoostravské radnice, na němž vystoupilo Pražákovo kvarteto,
které uvedlo skladby L. van Beethovena a A. Dvořáka
``uskutečnila se akce Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě,
finančně podpořená firmou BorsodChem MCHZ, s. r. o., určená především
žákům základních a středních škol, jejímž hlavním lákadlem byl přírodovědný
jarmark, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet řadu přírodovědných pokusů
9. září
``velvyslankyně Slovinské republiky T. Strniša jednala v Nové radnici
s primátorem T. Macurou, který ji informoval o problémech spojených
s pandemií koronaviru a jejím dopadem na chod města. Poté se oba zúčastnili
slavnostního zahájení výstavy obrazů a trojrozměrných objektů D1M3N510N5
slovinské výtvarnice B. Bricelj ve Výstavní síni Sokolská 26. Umělkyně byla
na vernisáži rovněž přítomna
10. září
``celostátní nařízení vztahující se k druhé vlně pandemie COVID-19 byla opět
zpřísněna. Povinnost nosit roušky byla nařízena až na výjimky ve všech vnitřních
prostorách a v prostředcích veřejné hromadné dopravy
``v Nové radnici se konalo za účasti náměstkyně primátora A. Hoffmannové
vyhlášení 13. ročníku ankety Ostravský sportovec roku 2019. V kategorii Nejlepší
jednotlivec zvítězil kickboxer V. Sivák, nejlepším kolektivem byl vyhlášen ženský
florbalový tým 1. SC Vítkovice, talentem roku se stal motokárový závodník
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Vítězové ankety Ostravský sportovec roku 2019 s náměstkyní primátora A. Hoffmannovou (10. září)

A. Kowalski a titul nejlepšího hendikepovaného sportovce získal diskař R. Běleš.
Mezi sportovní legendy se zařadila stolní tenistka M. Hrachová
``na zahajovacím koncertu sezony 2020/2021 Janáčkovy filharmonie Ostrava
řízené D. Raiskinem vystoupil v Domě kultury města Ostravy vynikající klavírista
L. Vondráček, který byl sólistou Dvořákova klavírního koncertu. Na programu
byla dále díla L. Janáčka a D. Šostakoviče
``na Festivalu zdraví a zdravého životního stylu mohli lidé na Masarykově
náměstí ochutnat produkty zdravé výživy, získat informace od nutričních
terapeutů Ostravské univerzity, nechat si bezplatně testovat metabolismus nebo
si zacvičit pod vedením cvičitelky I. Mikové
11. září
``v Divadle Jiřího Myrona se konal benefiční muzikálový koncert Děkujeme,
věnovaný zaměstnancům institucí a organizací, které pomáhaly zdolat pandemii
koronaviru. Na večeru vystoupili mj. H. Fialová, T. Savka, P. Gazdík a jako host
J. Nohavica
12. září
``na Hlavní třídě v Porubě se konala sousedská slavnost, pořádaná spolkem
Swanky. Program, jehož součástí byly jarmark, workshopy a soutěže, probíhal
v tematických zónách, které byly aranžovány jako pokoj, kuchyně, obývák
a ložnice
``
operní soubor NDM, jehož novým hudebním ředitelem se od sezony 2020/2021
stal M. Šedivý, uvedl premiéru známé opery G. Verdiho Nabucco. V hudebním
nastudování A. Sedlického a režii J. Nekvasila vystoupili mj. M. Bárta, M. Hundeling
a A. Vomáčková
``
na Horní ulici mezi Dubinou a Bělským lesem v městském obvodu Ostrava-Jih
proběhla kaskadérská show Road Circus 2020 a poté 3. ročník závodu motocyklů
na trati v délce 200 metrů
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12.–13. září
``ve Sportovním centru Fajne v Porubě se uskutečnilo Mistrovství ČR družstev
juniorů 2020 ve squashi. Titul v kategorii družstev do 15 let vybojoval celek
SC Fajne. V kategorii U19 obsadil 1. místo tým Squash Viktoria Brno
15. září
``v areálu společnosti OZO Ostrava, s. r. o., v Přívoze bylo otevřeno první reuse
centrum v Ostravě, sloužící jako prodejní sklad starého nábytku a předmětů
z domácností, které byly nabízeny za symbolické ceny buď v původním stavu,
nebo po drobné opravě. Výtěžek byl určen na výsadbu zeleně v Ostravě
``prezentace debutové sbírky bohumínsko-ostravského básníka, polonisty,
redaktora a knihovníka P. Ligockého nazvané Diagnóza proběhla v antikvariátu
a klubu Fiducia
``v sídle Knihovny města Ostravy byla zahájena výstava rukodělných prací
členek městské organizace Senioři ČR. Na vernisáži vystoupili žáci Základní
umělecké školy E. Runda ve Slezské Ostravě
16. září
``konalo se 16. jednání Zastupitelstva města Ostravy. Zastupitelé udělili
in memoriam řediteli Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava
P. Čolasovi Cenu města Ostravy, kterou převzali jeho synové Filip a David.
ZMO souhlasilo s přijetím úvěru od České spořitelny, a. s., ve výši 1,8 miliardy Kč,
určeného na financování významných investičních akcí v letech 2020 až 2023.
Dále zastupitelé schválili nabídku k prodeji nebo k dlouhodobému pronájmu
pozemků a objekt na Nádražní ulici v Moravské Ostravě, ve kterém sídlí restaurace
Spolek, s podmínkou, že zde bude zachován restaurační provoz. ZMO rozhodlo
o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím
v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence, zdravotnictví a podpory
osob s hendikepem

Primátor T. Macura a David a Filip Čolasovi po převzetí Ceny města Ostravy in memoriam udělené
jejich otci P. Čolasovi (16. září)
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``ve Slezskoostravské galerii se za účasti generální konzulky Polské republiky
v Ostravě I. Wołłejko-Chwastowicz konala vernisáž výstavy k 30. výročí založení
Unie výtvarných umělců – Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava
prezentující díla jejich členů
17. září
``v Dolní oblasti Vítkovice byla za přítomnosti ministra zemědělství M. Tomana,
hejtmana I. Vondráka, primátora T. Macury a dalších hostů otevřena pobočka
Národního zemědělského muzea, prvního státního muzea v Ostravě. Expozice
vznikla v původním dvojhalí vítkovických železáren, které sloužilo jako měděná
huť a posléze jako sklad žáruvzdorného materiálu. Autory architektonického
řešení revitalizace obou hal a nové vestavby jsou J. Pleskot a M. Šraml.
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout historickou zemědělskou techniku
a depozitář a galerii českých potravin. První dočasná expozice byla věnována
pivovaru Radegast, který v roce 2020 slavil 50 let své existence. Lákadlem
výstavy byl originál sochy boha Radegasta z Radhoště
``dvě mláďata vzácné kočky cejlonské, jejíž evropská populace čítá pouze
49 jedinců, se narodila v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava
``
hokejisté HC Vítkovice Ridera nenastoupili k zápasu prvního kola extraligy proti
týmu HC VERVA Litvínov vzhledem k tomu, že 19 hráčů a členů realizačního týmu
bylo testováno na přítomnost koronaviru s pozitivním výsledkem
``ve věku 94 let zemřel violoncellista, pedagog a publicista I. Měrka
17.–18. září
``10. ročník multižánrového festivalu Divadelní pouť bez bariér nabídl v Divadle
loutek Ostrava, Divadle Mír, Kulturním centru Cooltour a na dalších místech
představení souborů SEtkání, Divadlo z Pasáže a Bílá holubice (posledně
jmenovaný soubor byl také organizátorem přehlídky). Součástí programu byly
rovněž koncerty, mj. zpěváka T. Savky, saxofonisty M. Žáčka, operní pěvkyně
P. Janečkové a workshopy
18.–19. září
``na hudebním festivalu Hluková mystéria vystoupili v antikvariátu a klubu
Fiducia, klubech Gospoda a Dock čeští a zahraniční hudebníci zaměření
na žánry noise a sound art nebo free jazz

Národní zemědělské
muzeum (17. září)
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``na 6. ročníku přehlídky Bambifest prezentovaly u restaurace Starobělská
koliba v Bělském lese sdružení dětí a organizace pracující s dětmi svoji činnost,
např. ukázky táboření a vodáctví a tvůrčí dílny. Děti se mohly rovněž zapojit
do soutěží a her
19. září
``ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě byla za účasti premiéra A. Babiše,
hejtmana I. Vondráka, primátora T. Macury, ředitele ústavu E. Ježa a dalších
hostů otevřena laboratoř s vysokým stupněm zabezpečení, sloužící k analýze
koronaviru a jiných nebezpečných mikroorganismů, např. klíšťové encefalitidy
a západonilské horečky
``v lokalitě Na Honculi u Odry ve Staré Bělé vznikla nová odpočívka
s posezením a grilem. Vodácký klub Ahoooj na její výstavbu získal dotaci
z programu města fajnOVY prostor
``prodejní výstava módy a módních doplňků, workshopy, diskuze s módními
návrháři a originální módní show byly součástí celodenní akce Fashion storm
v objektu BrickHouse v Dolní oblasti Vítkovice
``v Divadle Jiřího Myrona se uskutečnila premiéra jednoho z nejslavnějších
světových baletů – Coppélia na hudbu L. Delibesa. Představení nastudoval
italský choreograf a režisér G. Madia, postavu Coppélie ztvárnila H. Nash. Dále
vystoupili T. Tamagawa, B. Catalinas Haws, S. Méndez Romero a další
``uskutečnil se běžecký závod Michalrun se startem a cílem v areálu Dolu
Michal, jehož vítězem se stal v kategorii mužů D. Filip, který zdolal trať v délce
7,5 km za 30,16 min. Mezi ženami byla nejlepší Z. Řeháková (38,39 min)
19.–20. září
``na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově se konaly Dny NATO a Dny
Vzdušných sil Armády České republiky. Vzhledem k opatřením souvisejícím
s pandemií koronaviru nemohli lidé program sledovat na místě, ale byl jim
zprostředkován prostřednictvím televizního přenosu. Organizátoři připomněli
dvě výročí: 75 let od konce 2. světové války a 15 let letounů JAS-39 Gripen
ve službách Armády ČR. V rámci akce proběhlo za účasti premiéra A. Babiše
oficiální poděkování příslušníkům bezpečnostních sborů a Integrovaného
záchranného systému za nasazení během koronavirové krize. Již popáté
se konala anketa veřejnosti o Cenu primátora za nejlepší leteckou ukázku
akce, jejímž vítězem se stal příslušník maďarské armády, pilot JAS-39 Gripen
M. Majerik
``5. ročník oblíbené akce Den památek na Jihu, který se vzhledem k pandemii
nemohl uskutečnit v původním dubnovém termínu, nabídl komentované
procházky přibližující přírodu, kulturu, architekturu, historii i současnost
městského obvodu Ostrava-Jih
``na mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze v Jablonci nad Nisou
vybojovali mistrovské tituly závodníci SSK Vítkovice, z. s. V běhu na 800 m
zvítězil L. Symerský časem 1:52,28 min a ve vrhu koulí (4 kg) získala 1. místo
K. Brzyszkowská (14,86 m)
20. září
``v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací byl vydán zákaz návštěv
v Městské nemocnici Ostrava, který se týkal lůžkových oddělení, Léčebny
dlouhodobě nemocných i Domu sociálních služeb. Zákaz neplatil pro otce
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u porodu, pacientů v terminálním stadiu onemocnění a pacientů s omezenou
svéprávností. Návštěvy na oddělení dětského lékařství a na stanici šestinedělí
byly povoleny po dohodě s lékaři
``ve 20.00 začalo vysílat nové internetové Rádio Ostravan, provozované
internetovým kulturním deníkem Ostravan.cz, zaměřené výhradně na hudbu
autorů a interpretů, kteří žijí v Moravskoslezském kraji, případně z tohoto kraje
pocházejí a strávili zde část tvůrčího života. Na jeho provoz přispěli čtenáři
deníku sbírkou, v jejímž rámci bylo vybráno více než 100 000 Kč
``vítězem City Marathonu, odstartovaného na Masarykově náměstí, se
v konkurenci 518 závodníků stal v kategorii mužů P. Buček, který zdolal trať
v čase 2:34,31 hod. Mezi ženami byla nejlepší P. Pastorová (2:52,58 hod)
21. září
``Městská nemocnice Ostrava získala jako první pracoviště v České republice
mezinárodní certifikát Bazální stimulace – příbuzní vítáni kdykoli. Osvědčení
v Nové radnici za účasti Ch. Bienstein, spoluautorky konceptu Bazální stimulace,
pedagožky Zdravotnické fakulty Univerzity Witten/Herdecke a prezidentky
Německého ošetřovatelského svazu, a primátora T. Macury převzal personál
dětské jednotky intenzivní péče MNO
22. září
``v Domě umění byla zahájena výstava Dělník je smrtelný, práce je živá, jejíž
kurátorkou byla R. Skřebská. Expozice navazuje na prestižní projekty Sváry
zření a Černá slunce. Vystaveno bylo 150 uměleckých děl ztvárňujících motivy
související s manuální prací, jejichž autory byli např. V. Boudník, A. Šimotová,
P. Šmíd, M. Zet, J. Zrzavý či O. Gutfreund
``Komorní scéna Aréna zrušila do odvolání všechna svá představení vzhledem
k tomu, že několik zaměstnanců bylo pozitivně testováno na koronavirus
23. září
``ministerstvo zdravotnictví vydalo další opatření proti šíření koronaviru
s účinností od 24. září. Zakázány byly mj. kulturní, sportovní a společenské akce
s účastí více než 1000 osob v exteriéru a ve vnitřních prostorách nad 500 osob,
restaurace musely mít zavřeno od 22.00 do 6.00
``od půlnoci začal platit na VŠB – TUO zákaz přítomnosti studentů
ve výuce, která probíhala prostřednictvím internetových přenosů. Omezení
se nevztahovala na návštěvy knihoven a studoven, konzultace, zkoušení
za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou
činnost za přítomnosti nejvýše 15 osob a praktickou výuku. Od tohoto dne
probíhala výuka v ostravské pobočce Vysoké školy podnikání a práva, a. s.,
rovněž distanční formou
``Dopravní podnik Ostrava, a. s., přijal od tohoto dne další opatření v souvislosti
s pokračující pandemií. Kromě povinného používání ústních roušek přibyl zákaz
nastupování a vystupování předními dveřmi u autobusů a trolejbusů
``před vchodem do Čapkovy sokolovny na Sokolské ulici byla odhalena pamětní
deska, jejímž autorem byl sochař P. Szyroki, věnovaná obětem politických
procesů padesátých let v Ostravě. Dílo bylo vybráno ve veřejné soutěži, kterou
zorganizoval antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s dalšími organizacemi
a jeho vznik byl podpořen darem J. a M. Przybylových ve výši 20 000 Kč
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``vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace zahájila Ostravská univerzita
opět distanční výuku prostřednictvím internetu
``společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., zveřejnila výsledky soutěže
Hledej pramen vody, určené žákům 4. a 5. tříd, jejímž cílem bylo přiblížit
problematiku hospodaření s vodou. První místa získaly týmy ze Soukromé
základní školy, spol. s r. o., ve Vítkovicích a ze Základní školy Ostrava-Dubina,
Františka Formana 45, p. o.
``ostravský výtvarník E. Ovčáček a hudební skladatel M. Báchorek odhalili
hvězdy se svými jmény na Jantarovém schodišti slávy na Bolt Tower v Dolních
Vítkovicích
``v rámci celoročního festivalu Ostrava Jazz Nights vystoupil v klubu Parník
F. Saunders, baskytarista a zpěvák, rodák z amerického Detroitu a dlouholetý
spoluhráč zpěváka a kytaristy L. Reeda, zakládajícího člena skupiny The Velvet
Underground
24. září
``primátor T. Macura jednal v Nové radnici s generálním konzulem Ruské
federace v Brně A. N. Budajevem
``benefiční koncert Sešli se, aby pomohli…, pořádaný Charitou Ostrava, na němž
vystoupili v kostele sv. Václava zpěvačka L. Nová, klavírista M. Benko a Family
Gospel, a jehož výtěžek byl určen na financování rekonstrukce Charitního domu
sv. Benedikta Labre ve Vítkovicích, vysílala v přímém přenosu Televize Noe
``ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava Václav Filandr: Nové
obrazy. Součástí vernisáže byla prezentace knihy V. Filandra Dalších třináct
z Ostravy
25. září
``
vítězem finále 10. ročníku Velké ceny malých zoologů, soutěže pro žáky
4. a 5. tříd základních škol z Moravskoslezského kraje, se v Zoologické zahradě
a botanickém parku Ostrava stalo družstvo Jistebničtí kapři ze ZŠ T. G. Masaryka
Jistebník
25.–27. září
``12. ročník mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko,
zaměřeného na kameramanskou tvorbu, proběhl vzhledem k pandemii
koronaviru ve zkrácené podobě v kině Etáž v Dolní oblasti Vítkovice, galerii
PLATO Ostrava, p. o., a v kostele sv. Václava v Opavě. Jedním z vrcholů
přehlídky byl ruský šestihodinový snímek „DAU. Nataša“ režisérské dvojice
I. Khrzanovsky a J. Oertel a kameramana J. Jürgese
26. září
``Den železnice nabídl jízdy vlaků tažených historickými parními lokomotivami
ze stanice Bohumín do Ostravy – hlavního nádraží a po průmyslových vlečkách
``v NDM proběhla premiéra inscenace polského autora P. Rowického Češky
krásné, Češky mé! V režii P. Ratajczaka vystoupily S. Erlebachová, L. Bělašková,
A. Klimešová, P. Kocmanová, K. McIntosh a další
27. září
``vítězem 124. ročníku tradičního silničního běhu Běchovice – Praha, na trati
dlouhé 10 km, který byl v roce 2020 současně mistrovstvím ČR v silničním běhu
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mužů, žen, juniorů a juniorek, se v kategorii mužů stal člen SSK Vítkovice, z. s.,
J. Zemaník v čase 30:18 min
28. září
``na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze proběhl Svatováclavský jarmark, jehož
součástí byly ukázky dobových řemesel, vystoupení šermířů, kejklířů a souboru
historické hudby. Hlavním bodem programu byl inscenovaný příjezd družiny
sv. Václava
29. září
``ve Slezské Ostravě na Trnkovecké ulici proběhlo za účasti náměstka primátora
Z. Pražáka slavnostní otevření dalších domů pro klienty Čtyřlístku – centra
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. Druhá novostavba sloužící
stejnému účelu byla dokončena také ve Lhotce na Petřkovické ulici. V objektech
jsou k dispozici dvojlůžkové a jednolůžkové pokoje se společným obývacím
prostorem, kuchyňským koutem, sociální zařízení a místnosti se zázemím pro
zaměstnance
``vítězem 14. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje se v kategorii
Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství stala rekonstrukce
Mariánského náměstí v Mariánských Horách. Jejím investorem byl městský
obvod Mariánské Hory a Hulváky a zhotovitelem Technické služby, a. s., Slezská
Ostrava podle projektu Ateliéru Genius loci, s. r. o.
``murál – velkou nástěnnou malbu – dokončil na fasádě domu č. p. 1553
na Nádražní ulici v Moravské Ostravě polský výtvarník M. Waras. Dílu
o rozměrech 18,4 krát 11,2 m dominuje zobrazení koně, odkazující na znak města
``premiéru inscenace Oskar na motivy stejnojmenné divadelní hry
francouzského dramatika C. Magniera uvedl obnovený soubor Staré Arény.
V režii D. Hrabovského vystoupili L. Vrchovský, L. Adámek, K. Pražáková,
V. Oleowniková a další
``ve věku 88 let zemřela J. Noušová, bývalá ředitelka Ostravského muzea
30. září
``k tomuto dni bylo v okrese Ostrava-město zjištěno 2001 osob, u nichž bylo
laboratorně prokázáno onemocnění COVID‑19
``95 občanů, kteří byli kvůli pozitivnímu testu na koronavirus v karanténě,
využilo v Ostravě možnost volit přímo z automobilu na takzvaných drive-in
stanovištích, a to o tři dny dříve než ostatní voliči. Volby se konaly do krajských
zastupitelstev a senátního obvodu č. 72 Ostrava-město
``
v pražském kině Lucerna proběhlo za účasti ministra zdravotnictví R. Prymuly
vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže Sestra roku, jejíž vítězkou se stala
V. Petrášová, dětská sestra na oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava
``Ostravar Aréna, Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice či Dům kultury města
Ostravy byly nasvíceny červeným světlem v rámci celosvětové kampaně
Global Action Day, upozorňující na dopady pandemie na financování kulturních
projektů
``počet nezaměstnaných dosáhl v Ostravě 13 397 osob a míra nezaměstnanosti
činila 6,6 %
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Murál na fasádě domu na Nádražní ulici (29. září)
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ŘÍJEN
1. října
``přibližně 1000 zaměstnanců českých hutních podniků demonstrovalo
v Dolní oblasti Vítkovice za záchranu evropského ocelářského průmyslu. Podle
odborářů byly v ohrožení statisíce pracovních míst především kvůli dovozu
levnější oceli z Číny a dalších zemí, které na rozdíl od firem v Evropské unii
nemusejí dodržovat přísné ekologické limity a další podmínky výroby
``nový šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Ostrava, V. Sinajskij z Ruska, poprvé
řídil orchestr na koncertu, na němž v Domě kultury města Ostravy zazněla
díla R. Strausse a I. Stravinského. Jako sólistka vystoupila operní pěvkyně
K. Kněžíková
1.–3. října
``přehlídka Regionální ozvěny Febiofestu nabídla v kině Etáž v Dolní oblasti
Vítkovice 11 filmů uvedených předtím v Praze na mezinárodním filmovém
festivalu Febiofest. Součástí akce byly diskuze s herci a tvůrci snímků
2.–3. října
``
proběhly volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu, v nichž se
v Ostravě volilo v obvodu č. 72 Ostrava-město. Ve volbách do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje zvítězilo hnutí ANO 2011, které v Ostravě obdrželo
32,46 % hlasů, na druhém místě skončila koalice ODS a TOP 09 s 15,69 % hlasů,
třetí byla Česká pirátská strana (13,13 %), následovaly Svoboda a přímá demokracie
(8,18 %), Komunistická strana Čech a Moravy (5,92 %), Česká strana sociálně
demokratická (5,91 %) a KDU–ČSL (5,79 %). Do druhého kola senátních voleb
postoupili O. Šimetka z ODS (21,68 %) a Z. Jiříček z ANO 2011 (21,87 %). Volební
účast dosáhla v krajských volbách 32,44 % a ve volbách do Senátu 34,72 %
2.–4. října
``v kostele sv. Františka a Viktora v Hrušově byly vystaveny kopie
korunovačních klenotů Karla IV. – Svatováclavská koruna, Železná koruna,
koruna z relikviářové busty Karla Velikého z Cách a Říšská koruna. Dobrovolné
vstupné bylo určeno na pokračující rekonstrukci kostela
3. října
``Národní divadlo moravskoslezské uvedlo v Divadle Jiřího Myrona muzikál
britských autorů R. Taylora a R. Wagstaff Květiny pro paní Harrisovou. V hlavní
roli dobrosrdečné londýnské uklízečky se představila H. Fialová
``uskutečnil se 8. ročník Českého běhu žen Ostrava. Epidemiologická situace
si vynutila organizační změny v samotném závodě i v doprovodném programu.
Pro ženy všech věkových i výkonnostních kategorií byly připraveny tři různě
dlouhé tratě. Konal se také oblíbený závod Nordic Walking a dětem s rodiči
byly určeny Rodinné běhy s dm. Vítězkou závodu na trati v délce 10 km se stala
J. Adamcová v čase 41:24 min
``
v Polance nad Odrou na ul. Heleny Salichové byl za účasti náměstkyně
primátora A. Hoffmannové, starosty městského obvodu P. Bochnii a dalších hostů
otevřen víceúčelový sportovní areál, jehož součástí jsou fotbalové hřiště, plocha
s umělým trávníkem a dvě plochy určené pro kolečkové sporty a hasičský sport.
Opravena byla stávající tribuna, kterou doplnila menší mobilní tribuna
4. října
``byla dohodnuta koalice v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, kterou tvoří
kromě dosavadních zástupců ANO 2011, ODS a KDU–ČSL také představitelé
ČSSD. V opozici jsou Česká pirátská strana, KSČM a SPD
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Start Českého běhu žen (3. října)

``jedním z největších ohnisek nákazy koronavirem v Moravskoslezském kraji se
stal Domov Slunečnice Ostrava, p. o. Hygienici v něm evidovali 124 nakažených,
a to jak seniorů – klientů domova –, tak zaměstnanců. Na pomoc při zvládání
tamější složité situace nastoupili o několik dní později příslušníci Armády ČR
``vítězkou kategorie žen na 97. ročníku Košického maratonu míru, nejstaršího
maratonu v Evropě konaného od roku 1924 bez přerušení, se stala P. Pastorová
z Maraton klubu Seitl Ostrava, z. s., která trať zaběhla v čase 2:52,11 hod
``členové SSK Vítkovice, z. s., obsadili na mistrovství ČR družstev starších žáků
a starších žákyň v Kolíně první místo se ziskem 173 bodů
5. října
``na celém území ČR vyhlásila Vláda ČR od 00.00 z důvodu dalšího šíření
epidemie koronaviru nouzový stav
``krajská hygienická stanice zavedla vzhledem ke zhoršené epidemiologické
situaci další mimořádná opatření. Byly opět uzavřeny střední školy, vyšší
odborné školy a střediska volného času. Umožněna byla pouze praktická výuka.
Otevřeny zůstaly mateřské a základní školy, zrušena však byla výuka zpěvu
a na druhém stupni ZŠ neprobíhaly hodiny tělocviku
``Národní divadlo moravskoslezské zrušilo vzhledem k novým opatřením
přijatým v souvislosti s epidemií koronaviru od tohoto dne představení
s hudební produkcí. Některá z nich nahradily činohry
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Instalace největší zlaté mince v Evropě na výstavě Paměť ve zlatě (5. října)

``v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Paměť ve zlatě, jejímž největším
lákadlem byla mince v nominální hodnotě 100 mil. Kč zapůjčená z České
národní banky, která ji emitovala v roce 2019 u příležitosti 100. výročí
zavedení československé koruny. Mince váží 130,24 kilogramu, její průměr činí
535 milimetrů a je největší zlatou mincí v Evropě. Součástí výstavy byly dále
mj. mince ze sbírek Ostravského muzea pocházející z kolekce V. Iglauera
6. října
``do Festivalu ostravských knihoven se zapojilo deset institucí. Poprvé na této
akci návštěvníky přivítaly knihovny Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a galerie
PLATO Ostrava, p. o. Redukovaný program, ovlivněný pandemií, nabídl
především prohlídky knihoven a výstavy
``putovní výstava „Hodina, která mění životy“ prezentovala dvanáct
velkoformátových snímků ostravské fotografky E. Palkovičové, kterými chtěl
pořadatel akce, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, upozornit na tematiku
dobrovolnictví. Prvním z míst, kde byly snímky umístěny, bylo obchodní centrum
Globus v Plesné
7. října
``došlo k uzavření Úřadu městského obvodu Stará Bělá vzhledem k tomu, že
několik jeho pracovníků bylo pozitivně testováno na přítomnost koronaviru
a byla jim nařízena karanténa
``v antikvariátu a klubu Fiducia byla zahájena výstava Miloslav Stibor –
15 fotografií pro Henryho Millera, prezentující černobílé snímky ženských aktů
``Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
zorganizovaly soutěž Knihovnická K2, v níž získala hlavní cenu v kategorii
Nejlepší knihovník kraje J. Burešová z Knihovny města Ostravy. Ocenění jí
předali na zámku Nová Horka náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
L. Curylo a ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny L. Foberová
62

ŘÍJEN
7.–11. října
``festival tance, nového cirkusu a fyzického divadla Move fest nabídl na několika
místech Ostravy, mj. v bývalém Obchodním domě Ostravica-Textilia, Kulturním
centru Cooltour a Domě kultury města Ostravy, vystoupení akrobatů Losers
Cirque Company, skupiny fyzického divadla T.I.T.S., performerů R. Kláska,
A. Eliaše, M. Menšíka a dalších
8. října
``členové Sokolské župy Moravskoslezské připomněli oběti nacistické
perzekuce z řad sokolstva vyvěšením vlajky České obce sokolské na budovách
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Čapkovy sokolovny v Moravské
Ostravě
9. října
``v restauračních zařízeních začala platit vzhledem k pandemii koronaviru
další nařízení. Podniky musely zavírat nejpozději ve 20.00, u stolu mohli být
maximálně čtyři lidé. Uzavřeny byly také fitnesscentra, bazény a zoologická
zahrada
``
nová multifunkční sportovní hala v Krásném Poli byla slavnostně otevřena
za účasti náměstkyň primátora A. Hoffmannové a K. Bajgarové, starosty městského
obvodu T. Výtiska a dalších hostů. Halu v celkové hodnotě 54,8 mil. Kč, přičemž
50 % pokryla dotace ministerstva školství, tvoří dvě sportovní plochy, tribuna pro
118 sedících a 60 stojících diváků, zázemí a sklad
``v Domě kultury města Ostravy byl zahájen Mezinárodní festival outdoorových
filmů, který pokračoval na dalších místech České republiky a Slovenska. Hlavním
hostem přehlídky byla horolezkyně K. Kolouchová, první Češka, jež zdolala tři
nejvyšší hory světa
``před domy v Moravské Ostravě a Přívoze na ulicích 28. října, Tyršově,
Myslbekově a Nádražní, v nichž žili Židé, kteří zahynuli v době 2. světové války
v některém z koncentračních táborů, byly umístěny pamětní mosazné destičky,
tzv. Stolpersteine

Nová multifunkční sportovní hala v Krásném Poli (9. října)
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9.–10. října
``
vítězem 2. kola voleb do Senátu ve volebním obvodě č. 72 Ostrava-město se
stal O. Šimetka z ODS se ziskem 67,89 % hlasů před Z. Jiříčkem z hnutí ANO 2011
(32,10 %). Volební účast dosáhla 12,04 %
9.–11. října
``na divadelním festivalu Dream Factory Ostrava bylo v Divadle Petra Bezruče
uvedeno šest her v provedení souborů A studia Rubín, Spitfire Company či
držitelky Ceny Thálie L. Trmíkové a S. Rašilova
10. října
``
činohra NDM uvedla premiéru inscenace polského dramatika A. Saramonowicze
Testosteron. V režii V. Štěpánka vystoupili M. Dědoch, J. Fišar, P. Panzenberger,
V. Polák a další
``jízdy historických tramvají Barborka a Komárek připravil pro veřejnost
Dopravní podnik Ostrava, a. s., který si v roce 2020 připomněl 60. výročí
otevření tramvajové vozovny v Porubě a 90. výročí zahájení provozu autobusů
zařazených do městské hromadné dopravy v Ostravě
12. října
``v platnost vstoupila další vládní opatření v souvislosti se zhoršenou
epidemiologickou situací. Uzavřeny byly divadla, galerie, muzea, hvězdárny
a planetária, další kulturní památky a vnitřní sportoviště, na venkovních bylo
možno sportovat za účasti maximálně 20 lidí. Nekonaly se kongresy a veletrhy.
Na 2. stupni základních škol byla zavedena týdenní střídavá výuka, kdy se vždy
polovina dětí učila prezenčně, druhá polovina distanční formou. Na základních
uměleckých školách byla povolena pouze individuální výuka. Na výuku on‑line
přešly střední školy. Výjimky platily pro praktická cvičení. Distančně učily
vysoké školy s výjimkou praxe lékařských a zdravotnických oborů. Zakázány
byly návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a dalších zařízeních sociální
péče. Úřady byly pro veřejnost otevřeny jen dva dny v týdnu vždy na pět hodin.
Účast na náboženských akcích konaných ve vnitřních prostorách byla omezena
maximálně na 10 lidí. V obchodech a provozovnách služeb se mohli zákazníci
zdržovat ve skupinách nejvýše po dvou lidech a ve dvoumetrových rozestupech
13. října
``novým děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity se stal epidemiolog
R. Maďar. Rozhodl o tom akademický senát fakulty, jehož návrh schválil rektor
J. Lata. R. Maďar uspěl hned v prvním kole volby, když získal deset z 18 možných
hlasů
``Dopravní podnik Ostrava, a. s., zastavil dočasně provoz některých
autobusových linek, které po vyhlášení nařízení vlády v souvislosti s pandemií
koronaviru využívalo málo cestujících
``po vydatných dešťových přeháňkách byly zatopeny sklepy několika domů
ve Staré Bělé. Třetího povodňového stupně dosáhla během večera říčka
Polančice v Polance nad Odrou, kde voda stoupla od ranních hodin o 85 cm
14. října
``vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci vstoupila v účinnost
další opatření vlády, mezi která patřilo zavření všech škol s výjimkou
praktických škol jednoletých a dvouletých, dále restauračních zařízení, barů
a klubů, kromě hotelových restaurací, a zavedena byla povinnost nošení roušek
také na zastávkách hromadné dopravy
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``na 17. zasedání ZMO schválili zastupitelé metodiku pro sestavování návrhu
rozpočtu města na rok 2021, přijetí úvěrů pro městské obvody Vítkovice
a Ostrava-Jih, udělení dotací z Programu na zachování a obnovu kulturních
památek a významných městských staveb a příspěvky na pořádání mistrovství
světa v para hokeji, které se bude v Ostravě konat v roce 2021, a na tenisový
turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020
``přetrvávající dešťové přeháňky zvýšily hladinu vodních toků na území města.
Složitá situace nastala např. na potoce Porubka, kde došlo k zaplavení blízké
oblasti s rekreačními domky v Krásném Poli
``ve věku nedožitých 90 let zemřel klavírista a pedagog Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě Z. Stibor
15. října
``k tomuto dni bylo v okrese Ostrava-město zjištěno 4249 osob, u nichž se
od počátku epidemie laboratorně prokázalo onemocnění COVID‑19, což bylo
o 2248 více než 30. září
17.–18. října
``úspěch zaznamenali členové Klubu plaveckých sportů Ostrava na závodech
International Swim Meet „13th November“ 2020 ve Skopje v Severní Makedonii.
B. Matošková zvítězila v disciplínách 200 m znak v čase 2:15,35 min, 100 m znak
(1:01,75 min) a 50 m znak (29,23 s), R. Procházka byl první na 200 m volným
způsobem v osobním rekordu 1:46,21 min
17.–25. října
``tenisový turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020 se uskutečnil v Ostravar
Aréně bez diváků, kteří ho mohli sledovat pouze prostřednictvím televizního
přenosu. Nejvýznamnější ženský tenisový turnaj v historii České republiky
nahradil původně plánovaný Zhengzhou Open a zařadil se do kategorie
WTA Premier. Ve dvouhře zvítězila Běloruska A. Sabalenko, která porazila
ve finále krajanku V. Azarenko 2:0 na sety. Ve čtyřhře dominovaly E. Mertens
a A. Sabalenko porážející dvojici G. Dabrowski a L. Stefani ve finálovém zápase
rovněž 2:0 na sety
19. října
``z důvodu uzavření škol se v Moravskoslezském kraji opět změnily jízdní řády.
Autobusy jezdily jako během prázdnin a vlaky jako v neděli
``prvních pět nájemníků obdrželo klíče od bytů Domu pro seniory Harmonie
na Dělnické ulici v Porubě, který vznikl adaptací původního objektu. Klientům
bude po dokončení rekonstrukce v roce 2021 k dispozici 23 moderních bytových
jednotek
19.–23. října
``
na stanici Český rozhlas Vltava byl odvysílán pětidílný pořad Ostravská sídliště,
ve kterém historik umění M. Strakoš, na základě svého výzkumu shrnutého
v publikaci „Ostravská sídliště. Urbanismus, architektura, umění a památkový
potenciál“, představil historii některých ostravských obytných celků
20. října
``v Galerii Dukla v Porubě, nacházející se v pasáži bývalého kina Dukla, byla
zahájena výstava velkoformátových fotografií členů výtvarné skupiny Rafani
nazvaná Stav
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21.–23. října
``festival ProtimluvFest, jehož jednotícím prvkem byl tanec ve všech podobách,
se konal prostřednictvím internetových přenosů. Vyvrcholením přehlídky bylo
taneční představení Ostravěnko má, inspirované texty ostravských básníků
v provedení členů baletního souboru Národního divadla moravskoslezského
s hudebním doprovodem kytaristy J. Gajdici a recitací v podání herce V. Rolečka
23. října
``městský obvod Ostrava-Jih vydal publikaci P. Lexy Přendíka Pamětní kniha
obce Výškovice: Psáno výškovickými kronikáři v letech 1923–1966. Součástí
knihy je 130 většinou neznámých historických snímků, dokumentujících podobu
starých Výškovic, z nichž značná část pochází ze sbírky S. Mazurka
24. října
``na počest 75. výročí vzniku Organizace spojených národů byly v ČR nasvíceny
modrým světlem některé významné stavby, v Ostravě např. Nová radnice
27. října
``ve věku 84 let zemřela bývalá sólistka operetního souboru Státního divadla
Ostrava H. Riehsová
28. října
``v Husově sadu v Moravské Ostravě se konal pietní akt u příležitosti 102. výročí
vzniku Československé republiky. K památníku bitvy u Zborova položili věnce
a kytice zástupci vedení města v čele s primátorem T. Macurou a další občané
``u příležitosti státního svátku byl P. Lang, příslušník Vězeňské služby ČR
ve Věznici Heřmanice a oběť střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava 10. 12. 2019,
in memoriam oceněn prezidentem republiky M. Zemanem Medailí za hrdinství.
P. Lang svým tělem zachránil před střelou svou dceru, sám však zraněním
podlehl
28. října–11. listopadu
``8. ročník Polských dnů, pořádaných Centrem PANT a Polským institutem
v Praze, proběhl vzhledem k epidemiologické situaci v redukované podobě.
Diskuze a koncerty se přenášely prostřednictvím internetu, výstavy byly
instalovány na Masarykově náměstí, na oplocení Generálního konzulátu
Polské republiky v Ostravě a ve výloze Mléčného baru Naproti na Kostelní ulici
v Moravské Ostravě
29. října
``na Opavské ulici u křižovatky s ulicí Martinovskou došlo v 17.45 hodin
ke srážce dvou tramvají linky č. 7 jedoucích v protisměru. Naštěstí došlo jen
k několika lehčím zraněním. Trať byla přibližně dvě hodiny neprůjezdná
``
internetový kulturní zpravodaj Ostravan.cz zveřejnil informaci, že vydavatelství
Českého rozhlasu Radioservis, a. s., uvedlo na trh CD s kompletním klavírním
dílem ostravského skladatele E. Dřízgy, které nahráli E. Novotná a L. Michel
31. října
``v okrese Ostrava-město bylo k tomuto dni od počátku epidemie zjištěno
8633 osob s onemocněním COVID‑19, což bylo o 4384 více než 15. října
``úřad práce registroval v Ostravě 13 007 uchazečů o zaměstnání, což bylo
o 390 méně než 30. září. Podíl nezaměstnaných dosáhl 6,5 %
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2. listopadu
``proběhla změna ve složení Rady městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky. Hlasy opozičních zastupitelů a místostarosty F. Čmiela (Trikolóra) byl
odvolán starosta P. Hujdus (Nezávislí) a další členové rady. Nově vzniklá koalice
je složena ze zástupců ANO 2011, LEČO – Lepší a čistá Ostrava, ODS a hnutí
Trikolóra. Starostou byl zvolen J. Vávra z hnutí ANO 2011
``dva nové patrové autobusy vyrobené firmou Scania s pohonem na zemní
plyn, provozované Dopravním podnikem Ostrava, a. s., vyjely na lince 78 mezi
Porubou a průmyslovou zónou v Hrabové. DPO se stal prvním městským
dopravcem v České republice, který dvoupodlažní autobusy nasadil na běžnou
linku
5. listopadu
``
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v Clarion
Congress Hotelu Ostrava byla zvolena rada kraje, jejímiž členy se stali zástupci
ANO 2011, ODS, KDU–ČSL a ČSSD. Funkci hejtmana obhájil I. Vondrák z ANO 2011
6. listopadu
``od tohoto dne provozoval Dopravní podnik Ostrava, a. s., na linkách městské
hromadné dopravy pouze nízkopodlažní autobusy. Vůz staršího typu Karosa,
s evidenčním číslem 4285, se vydal na svou poslední jízdu a následně byl
umístěn v depozitáři historických vozidel DPO

Patrové autobusy Scania (2. listopadu)
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7. listopadu
``kapacita lůžek v Městské nemocnici Ostrava pro pacienty s onemocněním
COVID-19 byla téměř vyčerpána, a proto byla na interním oddělení MNO
otevřena další COVID stanice se 14 místy určenými pro intenzivní péči
8. listopadu
``vzhledem k nárůstu počtu zemřelých v souvislosti s nákazou koronavirem
vybudovalo Krematorium Ostrava, a. s., speciální chladírenské zařízení vedle
hlavní budovy. Chladírenské boxy navýšily kapacitu krematoria o 50 míst pro
zesnulé
11. listopadu
``na 18. zasedání ZMO vyjádřili zastupitelé jednohlasně nesouhlas s plánem
na vybudování vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, navrhovaným Vládou
ČR. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo vystoupení města ze Sdružení pro
rozvoj Moravskoslezského kraje, přijetí dotací z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na vybudování památníku válečným veteránům a památníku obětem
střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě dne 10. 12. 2019 a vyslovilo souhlas
s poskytnutím dotací na pokračování rekonstrukce Domu kultury Poklad
v Porubě
``zástupci vedení města, Krajského vojenského velitelství Ostrava a další
občané položili kytice k památníku Rudé armády v Komenského sadech
u příležitosti Dne válečných veteránů
12. listopadu–22. prosince
``Janáčkova filharmonie Ostrava od tohoto dne uvedla pět koncertů bez
přítomnosti posluchačů přenášených prostřednictvím internetu. Na prvním
z nich, nazvaném Mladí sólisté I., vystoupili v doprovodu JFO mj. operní
pěvkyně M. Böhmová, K. Popová a houslista D. Schneiderka
13. listopadu
``byla ukončena modernizace tramvajové trati na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce,
jejíž součástí bylo položení speciálního pásu s vegetačním krytem na kolejový
svršek snižující vibrace a hluk při provozu tramvají
``vyšlo nové sólové CD zpěváka J. Nohavici Máma mi na krk dala klíč
15.–27. listopadu
``Noc vědců, pořádaná OU, Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
a VŠB – TUO, která si v roce 2020 připomněla 75. výročí přeložení z Příbrami
do Ostravy, proběhla vzhledem k pandemii koronaviru pouze prostřednictvím
internetových přenosů. Zájemci mohli zhlédnout a vyslechnout přednášky,
diskuze, vzdělávací videa nebo se zúčastnit on-line her a soutěží
16. listopadu–9. prosince
``46. ročník festivalu Hudební současnost 2020, pořádaný Tvůrčím centrem
Ostrava, z. s., nabídl šest koncertů, z nichž jeden byl věnován pouze dílům
ostravských skladatelů. Vystoupení bylo možno sledovat na internetových
stránkách www.youtube.com
17. listopadu
``na internetových stránkách antikvariátu a klubu Fiducia a televize Lucerna
TV byl vysílán videozáznam setkání u příležitosti státního svátku Dne boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, na kterém
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Most Miloše Sýkory nasvícený v barvách trikolory u příležitosti státního svátku (17. listopadu)

vystoupili předseda ostravské pobočky Konfederace politických vězňů ČR
L. Žídek, středoškolský učitel a historik P. Šimíček, publicistka a vysokoškolská
pedagožka M. Horsáková a primátor T. Macura
``Den boje za svobodu a demokracii a 90. výročí otevření Nové radnice si
město připomenulo živým instrumentálním provedením české státní hymny,
kterou z místa u paty věže Nové radnice předneslo deset hráčů Janáčkovy
filharmonie Ostrava. Na Prokešově náměstí si hymnu vyslechlo přibližně
300 občanů
``u příležitosti státního svátku byly v barvě trikolory nasvíceny věž Nové radnice
a Sýkorův most
``vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz připomnělo Den boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva položením kytic
k pamětní desce na Masarykově náměstí, připomínající události z listopadu 1989
18. listopadu
``do škol opět nastoupili žáci 1. a 2. tříd ZŠ, výuka začala také ve speciálních
základních školách pro hendikepované. Opatření se naopak zpřísnila
v obchodech. Nově mohl nakupovat pouze jeden člověk na 15 m2 prodejní
plochy
``v galerii PLATO Ostrava byla zahájena instalace exteriérové výstavy
Písek ve stroji – Piekło kobiet. Autoři z České republiky a Polska svými díly,
umísťovanými postupně do konce listopadu na budovu galerie, reagovali
na potlačování práva žen rozhodovat v oprávněných případech o přerušení
těhotenství v Polsku a na podobné snahy na Slovensku
19. listopadu
``město oznámilo v tiskové zprávě, že Magistrát města Ostravy byl vyhodnocen
v soutěži Přívětivý úřad, pořádané Ministerstvem vnitra ČR, potřetí jako
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nejpřívětivější úřad Moravskoslezského kraje v kategorii obcí s rozšířenou
působností. Ministerstvo hodnotilo celkem 66 kritérií, např. dostupnost agend
bez nutnosti objednání na úřadě, zpřístupnění materiálů ze zastupitelstva
na internetových stránkách, on-line přenosy ze zasedání ZMO, vydávání
zpravodaje a výročních zpráv a zveřejňování smluv
19. a 20. listopadu
``Asociace TRIGON, o. p. s., udělila ocenění Křišťálový kamínek osobnostem
a organizacím, které se výraznou měrou zapojily do péče o potřebné. Ceny
převzali pedagožka P. Olšáková, vrchní sestra Dětského rehabilitačního
stacionáře MNO D. Waczyńská, vychovatelka P. Kremerová, fyzioterapeutka
E. Benešová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO J. Rovňáková
a zástupci organizace Zdravotní klaun, o. p. s.
20. listopadu
``v rámci kampaně UNICEF u příležitosti Světového dne dětí, upozorňující
na práva každého dítěte na obživu, ochranu a vzdělání, byly v Ostravě nasvíceny
tyrkysovým světlem most Miloše Sýkory a vyhlídková věž Nové radnice
21. listopadu
``Komorní scéna Aréna připravila internetový přenos scénického čtení hry
běloruského autora A. Kurejčika Uražení, inspirované hnutím protestujícím
v Bělorusku proti režimu prezidenta A. Lukašenka
23. listopadu
``došlo k dalším změnám v přijatých opatřeních v souvislosti s pandemií
koronaviru. K hlavním patřily zkrácení zákazu vycházení, který doposud platil
od 21 hodin, na dobu od 23 hodin do 5 hodin druhého dne. Do škol nastoupili
studenti závěrečných ročníků středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
a studenti na praxe, povolena byla individuální výuka žáků základních
uměleckých a jazykových škol. Na vysokých školách byla umožněna praktická,
laboratorní, experimentální a umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách
o maximálně dvaceti studentech. Bylo možno konat svatby, pohřby, bohoslužby
či uzavřít registrované partnerství, kterých se zúčastnilo nejvíce 20 osob.
Umožněna byla náboženská shromáždění, opět jen za přítomnosti maximálně
20 osob. Obchody mohly mít otevřeno až do 23 hodin
``Dopravní podnik Ostrava, a. s., obnovil provoz velké části linek a spojů, které
byly v Ostravě zrušeny od 14. října, odkdy byly z nařízení vlády uzavřeny školy
25. listopadu
``před Úřadem městského obvodu Radvanice a Bartovice byl rozsvícen vánoční
strom. V následujících dnech se rozsvítily vánoční stromy i v dalších obvodech.
Např. v obvodu Ostrava-Jih mohli lidé 29. listopadu sledovat rozsvícení vánoční
výzdoby rovněž na facebooku
``v rámci kampaně Světlo lékařům, připomínající úsilí zdravotníků při zdolávání
pandemie koronaviru, byly obrazy srdce a baterie, symbolizující dobro
a potřebnou energii, nasvíceny hlavní vstup a pavilon E Městské nemocnice
Ostrava
27. listopadu–23. prosince
``na Masarykově náměstí se konaly vánoční trhy. Vzhledem k probíhající
epidemii nebylo na náměstí umístěno kluziště, nekonal se kulturní program
a neproběhlo ani slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Hlavní atrakcí,
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určenou především dětem, bylo ruské kolo. Otevřeno bylo pouze 23 prodejních
stánků, vzdálených od sebe čtyři metry
28. listopadu
``v předvečer první adventní neděle byly rozsvíceny rovněž vánoční výzdoba
a vánoční strom na Prokešově náměstí před Novou radnicí. M. Chodúr poté
zazpíval několik vánočních písní. Krátký program byl přenášen prostřednictvím
facebooku a internetových stránek www.youtube.com
30. listopadu
``
do škol nastoupili žáci všech tříd prvního stupně ZŠ, na druhém stupni
probíhala výuka v některých třídách přímo ve školách a v dalších distanční
formou. Po týdnu se obě skupiny vystřídaly. Žáci 9. ročníků navštěvovali školu
bez omezení, stejně jako studenti maturitních ročníků středních škol. Tzv. rotační
výuka se týkala i nižších stupňů osmiletých a šestiletých gymnázií
``na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě byla zahájena výstava „Rodina? Tým
pro život“ a proběhlo shromáždění organizované Centrem pro rodinu a sociální
péči, z. s. Cílem obou akcí, finančně podpořených z projektu města Fajna rodina,
bylo upozornit na tradiční rodinné hodnoty

Vánoční výzdoba na Prokešově náměstí (28. listopadu)
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1. prosince
``k tomuto dni bylo v okrese Ostrava-město evidováno 13 397 osob
s onemocněním COVID-19 od začátku pandemie, což bylo o 4764 více než
31. října
``za účasti náměstka primátora Z. Pražáka se v Nové radnici konalo setkání
s vítězi ankety ostravský Senior roku 2020. Nejvyšší ocenění převzala
Z. Šupíková, která se dlouhodobě věnuje lidem s Parkinsonovou nemocí.
Nejlepším seniorským klubem byla vyhlášena Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice
``u příležitosti Světového dne boje proti AIDS byly věž Nové radnice a most
Miloše Sýkory nasvíceny červenou barvou. Lidé si mohli u obchodního
a zábavního centra Nová Karolina nechat provést test na přítomnost viru HIV
2. prosince
``Moravskoslezská vědecká knihovna ve spolupráci s Ostravskou univerzitou
připravila u příležitosti 60. výročí úmrtí spisovatele V. Martínka projekt Vojtěch
Martínek znovuobjevený, jehož součástí byly mj. přednášky literárních vědců
vysílané na portálu YouTube, virtuální výstava Deset tváří Vojtěcha Martínka,
vydána byla audiokniha O královně Života, kterou načetla herečka A. Cónová,
a k dispozici k volnému stažení byly e-knihy s díly V. Martínka
``snímky fotoreportéra Deníku L. Kaboně, vztahující se ke střelbě ve Fakultní
nemocnici Ostrava 10. 12. 2019, zvítězily v prestižní soutěži Czech Press Photo
v kategorii Aktuality. Ocenění byla předána ve dvoraně Národního muzea
v Praze

Vítězka ankety Senior
roku 2020 Z. Šupíková
a náměstek primátora
Z. Pražák (1. prosince)
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3. prosince
``byla uvolněna některá opatření přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru.
Zrušen byl zákaz nočního vycházení, s omezením vztahujícím se k počtu
návštěvníků se otevřely muzea, galerie, knihovny, provozovny služeb,
sportoviště a Zoologická zahrada a botanický park Ostrava. V restauracích
mohla být přítomna pouze čtvrtina z celkové kapacity hostů a provozní
doba musela končit ve 22.00. Znovu byla otevřena infocentra společnosti
Černá louka, s. r. o., v nichž byl zahájen prodej publikace Nová radnice 90 let
(devadesátiletá), vydané u příležitosti 90. výročí otevření radniční budovy
(infocentra byla opět uzavřena 24. prosince)
``na internetových stránkách antikvariátu a klubu Fiducia a vzdělávací televize
Lucerna TV byl odvysílán první díl pořadu Ostravské kulturní stopy, vytvořený
ve spolupráci s Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity
v Opavě, ve kterém básník a publicista I. Motýl představil literární život
v kavárně Elektra v Moravské Ostravě
``opět otevřeno bylo také Ostravské muzeum, v němž probíhala výstava
Cirkusová příšera versus Fialoví ďábli aneb Historie brakové literatury
v předválečné Ostravě
4. prosince
``rozsvícení vánočního stromu před úřadem městského obvodu ve Vítkovicích
mohli lidé sledovat prostřednictvím on-line přenosu na internetu
5. prosince
``v Trojhalí na Karolině se uskutečnil designový trh MINT Market Ostrava.
Šedesát českých a slovenských tvůrců na něm prezentovalo módu, šperky,
batohy, kabelky, boty, bio kosmetiku a další originální výrobky
6. prosince
``workshop, vysílaný na internetových stránkách televizní stanice ČT art,
na němž se představili finalisté Cen Jindřicha Chalupeckého, proběhl v galerii
PLATO Ostrava. Na programu byly diskuze s umělci a členy mezinárodní poroty,
komentovaná prohlídka výstavy a hudební vystoupení
``ostravská rocková skupina FiHa představila prostřednictvím on-line přenosu
z J&T Banka Kavárny Elektra nové CD You and Me and Victoria. Kmotrou alba
byla ředitelka festivalu Colours of Ostrava Z. Holušová
7. prosince
``na středních školách a vyšších odborných školách byla zavedena střídavá
prezenční výuka. Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného
času mohly zahájit činnost za přítomnosti nejvýše deseti osob. Do učeben se
vrátili také studenti prvních ročníků vysokých škol v maximálním počtu dvacet
v jedné skupině. Studenti vybraných oborů se mohli účastnit praxe. S výjimkou
mateřských a speciálních škol bylo uvnitř školních budov i nadále nutné nosit
ochrannou roušku
8. prosince
``město Ostrava instalovalo na celém svém území 300 speciálních kontejnerů
určených k odkládání PET-lahví s použitými jedlými tuky a oleji z domácností.
Toto opatření mělo snížit množství těchto odpadů, které končí v kanalizaci nebo
v kontejnerech na směsný odpad
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Památník obětem střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava 10. 12. 2019, umístěný před budovou nemocnice
(10. prosince)

9. prosince
``proběhl 10. ročník akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“. V internetovém
přenosu vystoupila skupina Čechomor, se kterou si lidé mohli zazpívat známé
vánoční písně
9.–12. prosince
``program Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled
a řemesel Souznění byl z převážné části vysílán na internetu. Akce nabídla
například koncerty houslisty V. Hudečka, zpěváka D. Kollera, folklorních souborů
Valášek, Valašský vojvoda a Dechové hudby Kozlovice. Některá vystoupení
proběhla v blízkosti domů pro seniory. Lidé si také mohli zakoupit na virtuálním
trhu na webových stránkách rukodělné výrobky
10. prosince
``před Fakultní nemocnicí Ostrava byl za účasti primátora T. Macury, hejtmana
I. Vondráka, pomocného biskupa M. Davida a dalších hostů odhalen památník
obětem střelby ve FNO, při kterém zemřelo 10. 12. 2019 sedm lidí. Autorem díla,
vzešlého z výtvarné soutěže vyhlášené městem, byl L. Dvorský. Po setmění byla
u této příležitosti zhasnuta osvětlení věže Nové radnice, mostu Miloše Sýkory
a Bolt Tower. Týž den Česká televize odvysílala dokumentární pořad Rok poté,
věnovaný zmíněným tragickým událostem
``Divadlo Mír spustilo internetové stránky MirPlay.cz. Videoarchiv nabízí
záznamy divadelních inscenací a diskuzní pořady Distanc
11. prosince
``hlavním bodem 19. jednání Zastupitelstva města Ostravy bylo projednání
a schválení rozpočtu města na rok 2021. Ostrava bude hospodařit
s 9,9 miliardami korun, 25 % z této částky je určeno na investice. Zastupitelé
dále odsouhlasili plán dopravní obslužnosti území města na období 2021–2025,
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poskytnutí účelových dotací z programu fajnOVY prostor na léta 2020–2021
a rozhodli o prodeji pozemků o rozloze téměř 39 hektarů v rozvojové zóně
v Mošnově společnosti Panattoni Czech Republic Development, s. r. o.
``Divadlo loutek Ostrava uskutečnilo on-line premiéru pohádky Utíkej, myško,
utíkej! v režii uměleckého šéfa DLO V. Klemense
12. a 18. prosince
``
Městská nemocnice Ostrava rozšířila v reakci na zhoršující se epidemiologickou
situaci lůžkovou kapacitu COVID stanice o dalších 16 lůžek. K dalšímu navýšení
o 12 míst došlo 18. prosince
12. prosince
``u příležitosti 5. výročí podpisu Pařížské dohody o klimatu byla věž Nové
radnice nasvícena zeleným a modrým světlem
``ve věku 93 let zemřel pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, houslista
V. Krůček
15. prosince
``1. cenu v soutěži vyhlášené Rádiem Ostravan o nejlepší píseň inspirovanou
situací ovlivněnou pandemií koronaviru získala skladba My Dva Tria, jež tvoří
J. Šoltis a V. Khýr, nazvaná Pandemie. Autoři získali poukázku na nákup
v prodejně Hudební svět v Ostravě v hodnotě 10 000 Kč
``výstava obrazů H. Mikulenkové nazvaná In the Ocean of me byla zahájena
ve Slezskoostravské galerii
16. prosince
``v Moravskoslezském kraji bylo od tohoto dne možné podstoupit dobrovolné
antigenní testování pro zjištění možné nákazy koronavirem, který způsobuje
onemocnění COVID-19
18. prosince
``vzhledem k opětovnému zhoršení epidemické situace vstoupila v platnost
další vládní opatření. Byly uzavřeny ubytovací zařízení, muzea, galerie, zoo,
vnitřní sportoviště, herny, kasina, hvězdárny, planetária, restaurační provozy
a jiná stravovací zařízení. Otevřena mohla být pouze výdejová okénka,
a to nejdéle do 23.00. Z nich se však nesměly prodávat alkoholické nápoje
k okamžité konzumaci. Venku mohly trénovat skupiny maximálně šesti lidí
``scénické čtení tragikomedie T. Vůjtka Ubohý večer uvedla na svých
internetových stránkách Komorní scéna Aréna. V režii I. Krejčího vystoupili
A. Sasínová-Polarczyk, M. Čapka, Z. Truplová a další
19. prosince
``po šestnácti letech skončila těžba kalů z lagun Ostramo, kterou prováděly
státní podnik Diamo a společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Celkově bylo odtěženo přibližně 290 000 tun kalů. Nadále probíhaly asanační
práce, jejichž úplné ukončení se předpokládalo v roce 2028
``do Ostravy dorazilo Betlémské světlo, které přivezli vlakem členové
skautských oddílů. Lidé si jej mohli odnést z kostelů, poboček Knihovny města
Ostravy, vrátnice Nové radnice a dalších míst. Dne 21. prosince si jej od skautů
z Ostravy-Zábřehu převzal v Nové radnici primátor T. Macura
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20. prosince
``na internetovém portálu YouTube byl odvysílán recitál operní pěvkyně
M. Hundeling, kterou doprovázel orchestr opery NDM, a na jehož programu byla
díla R. Wagnera a G. Verdiho
21. prosince
``pamětní desku na budově v Puchmajerově ulici 8 v Moravské Ostravě,
připomínající, že v tomto domě žil herec J. Kobr, odhalili syn J. Kobra T. Kobr,
primátor T. Macura a ředitel NDM J. Nekvasil. Autorem pamětní desky je
V. Kotek
22. prosince
``město vyhlásilo vítěze 10. ročníku ankety Dobrovolník roku, která oceňuje
dobrovolníky věnující se péči o seniory, těžce nemocné děti a rodiny ocitající
se ve složité životní situaci. Vítězi ankety se stali R. Blokešová, R. Huňka,
M. Šindelová, I. Hovadíková, E. Tomášková, M. Blažková, L. Černínová
a B. Brveníková
23. prosince
``náměstek primátora Z. Pražák předal dárky pacientům oddělení dětského
lékařství Městské nemocnice Ostrava
24. prosince
``primátor T. Macura na Štědrý den navštívil sloužící zaměstnance
v Integrovaném výjezdovém centru na Kaminského ulici v Nové Bělé
``
v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě se ve 13.00 konala vánoční
mše pro rodiny. Tradiční půlnoční mši celebroval pomocný biskup M. David
``ve věku 72 let zemřel bývalý záložník FC Baník Ostrava J. Tondra, hráč týmu,
který vybojoval v sezoně 1975/1976 první mistrovský titul Baníku Ostrava
v československé lize
25. prosince
``z důvodu úsporných opatření byl ukončen provoz infocenter společnosti
Černá louka, s. r. o., v obchodním a nákupním centru Nová Karolina a na Letišti
Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově
26. prosince
``v okrese Ostrava-město bylo k tomuto dni evidováno 19 440 osob
s onemocněním COVID-19 od začátku pandemie, což bylo o 6043 více než
na počátku měsíce
27. prosince
``opět došlo ke zpřísnění opatření v souvislosti se zhoršením epidemiologické
situace. Uzavřeny byly většina obchodů, provozovny služeb a zákaz vycházení
se prodloužil a od toho dne platil od 21.00 do 5.00. Ve vnitřních prostorách
mohly být přítomny současně pouze dvě osoby
29. prosince
``v Ostravě začalo očkování proti onemocnění koronavirem. Jako jedni
z prvních dostali vakcínu zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava
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30. prosince
``divadelní soubor Studio G uvedl formou on-line streamu premiéru inscenace
hry P. Gejguše a M. Bockové Zakázanou krajinou. Děj inscenace byl inspirován
životem francouzské cestovatelky, spisovatelky a feministky A. David-Néel
31. prosince
``
přibližně 20 občanů protestovalo v centru města proti vládním protiepidemickým
opatřením
``vzhledem k omezením přijatým v souvislosti s pandemií COVID-19 neprobíhaly
oslavy konce roku na veřejných prostranstvích. Lidé vítali rok 2021 v kruhu
svých nejbližších
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Seznam zkratek

AMO

Archiv města Ostravy

ČR

Česká republika

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

ČT

Česká televize

DK

dům kultury

DLO

Divadlo loutek Ostrava, p. o.

DPO

Dopravní podnik Ostrava, a. s.

FNO

Fakultní nemocnice Ostrava

GVUO

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

JFO

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.

KDU–ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

KSA

Komorní scéna Aréna, p. o.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

MHD

městská hromadná doprava

MMO

Magistrát města Ostravy

MNO

Městská nemocnice Ostrava, p. o.

NDM

Národní divadlo moravskoslezské, p. o.

ODS

Občanská demokratická strana

OU

Ostravská univerzita

RMO

Rada města Ostravy

Sareza

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.

SPD

Svoboda a přímá demokracie, politická strana

VŠB – TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ZMO

Zastupitelstvo města Ostravy

ZŠ

základní škola

Jmenný rejstřík

A

Benko Matěj, klavírista 57

Adamcová Jana, běžkyně 60

Beranová Tereza, běžkyně na lyžích 16

Adámek Lukáš, herec 58

Beretová Pavla, herečka 9

Adamus Vít, malíř, básník a pedagog 36

Bernstein Leonard, americký hudební
skladatel a dirigent 10, 15

Aimard Pierre-Laurent, francouzský
klavírista 12

Betts Torben, britský dramatik 10

Andrássy Milan, básník 16

Bibić Elzan, srbský běžec 15

Anna K, zpěvačka 37

Bieliková Patrícia, slovenská běžkyně 51

Artamonov Vasil, ruský výtvarník 42

Bienstein Christel, německá lékařka 56

Ayres Richard, britský skladatel 47

Bittnerová Miluše, herečka 40

Azarenko Viktoria, běloruská tenistka 65

Blažková Marie, vítězka ankety
Dobrovolník roku 76

Azoulay Ilit, izraelská fotografka 17

B
Babiš Andrej, předseda vlády ČR 34, 55
Bach Johann Sebastian, německý
hudební skladatel 26
Báchorek Milan, hudební skladatel 47, 57
Baisa Vít, hudební skladatel 38
Bajgarová Zuzana, náměstkyně primátora
města Ostravy 12, 42, 63
Bakla Petr, ředitel Hudebního
informačního střediska, o. p. s. 12
Balabán Jan, spisovatel 26

Blažíková Hana, koncertní pěvkyně 49
Blokešová Radka, vítězka ankety
Dobrovolník roku 76
Bocková Markéta, dramaturgyně 77
Bočková Sabina, sólistka baletu 17
Bogush Andrej, ruský fotograf 17
Boháč Aleš, starosta městského obvodu
Radvanice a Bartovice 40
Böhmová Markéta, operní pěvkyně 68
Bochnia Pavel, starosta městského
obvodu Polanka nad Odrou 60

Balabán Milan, senátor 10

Bol Femke, nizozemská běžkyně 50

Balvo Charles Daniel, apoštolský nuncius
v ČR 35

Bolf Josef, výtvarník 32
Borová Hana, běžkyně 16

Baránková Vilamová Lucie, starostka
městského obvodu Poruba 40

Boudník Vladimír, výtvarník 56

Baroš Milan, fotbalista 40

Brabec Richard, ministr životního
prostředí 40

Bárta Martin, operní pěvec 52

Brauner Tomáš, dirigent 50

Bartnik Krzysztof, polský výtvarník 18

Breiská Kateřina, herečka 12

Bartoš Ivan, předseda České pirátské
strany 10

Brett Ondřej, herec 14

Bátor David, básník 12

Bricelj Beti, slovinská výtvarnice 46, 51

Baumruk Lukáš, běžec 51

Brveníková Barbora, vítězka ankety
Dobrovolník roku 76

Beckett Samuel, irský prozaik a dramatik 50

Bria Karel, hornista, pedagog 45

Bednář Martin, starosta městského
obvodu Ostrava-Jih 40

Brzyszkowská Katrin, koulařka 16, 55

Beethoven Ludwig van, německý hudební
skladatel 12, 49, 51

Buček Petr, běžec 56

Březina Jaroslav, operní pěvec 49

Bělašková Lada, herečka 47, 57

Budajev Alexandr Nikolajevič, generální
konzul Ruské federace 57

Běleš Radim, diskař 52

Buchtelík Václav, výtvarník 38

Benešová Eva, fyzioterapeutka 70

Bukowiecki Konrad, polský koulař 15

79

Bureš Přemysl, herec 32

Dědoch Martin, herec 64

Burešová Jarmila, knihovnice KMO 62
Burýšek Jakub, herec 14, 23

Delibes Léo, francouzský hudební
skladatel 55

C

Dianiška Tomáš, dramatik a režisér 22

Callot Jacques, francouzský výtvarník 12

Doležálek Jan, kladivář 50

Catalinas Haws Brittany, australská
sólistka baletu 55

Dostálová Klára, ministryně pro místní
rozvoj ČR 12

Ciężki Jakub, polský výtvarník 18

Dostojevskij Fjodor Michaljovič, ruský
spisovatel 37

Cigánek Vladimír, náměstek primátora
města Ostravy 14, 19

Drha Josef, výtvarník 20

Cihlář Martin, výtvarník 24

Drštičková Hana, výtvarnice 36

Cimala Michal, výtvarník 16

Dřízga Eduard, hudební skladatel 66

Cisovská Tereza, herečka 10, 11

Dušek Jaroslav, herec 37

Cisovský Marek, herec 50

Dušek Věroslav, chirurg, vězeň
koncentračních táborů a čestný občan
města Ostravy 43

Cmuntová Brigita, herečka 16
Cónová Anna, herečka 72
Crouser Ryan, americký koulař 50
Cukrová Markéta, operní pěvkyně 49
Curylo Lukáš, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje 13, 62
Czendlik Zbigniew, farář 37

Č
Čapka Michal, herec 10, 11, 36, 75
Čermák Richard, starosta městského
obvodu Vítkovice 41
Černínová Lenka, vítězka ankety
Dobrovolník roku 76
Červenková Markéta, koulařka 20
Čiernik Juraj, slovenský režisér 16
Čichoň Petr, spisovatel 36
Čiklová Petra, výtvarnice 29
Čmiel Filip, místostarosta městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 67
Čolas David, syn Petra Čolase 53
Čolas Filip, syn Petra Čolase 53
Čolas Petr, ředitel Zoologické zahrady
a botanického parku Ostrava, p. o. 46,
53
Čumačenko Julia, ukrajinská skokanka do
výšky 15
Čumlivski Jan, grafik 41

D
Dabrowski Gabriela, kanadská tenistka 65
David Martin, pomocný biskup,
apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze 25, 26, 33, 74, 76
David-Néel Alexandra, francouzská
cestovatelka, spisovatelka a feministka
77
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Dvorský Lukáš, sochař 74
Dvořák Antonín, hudební skladatel 26,
29, 51, 52
Dyk Vojtěch, zpěvák 18

E
Eliaš Anton, performer 63
Erlebachová Sára, herečka 12, 57
Esfahani Mahan, íránský cembalista 49

F
Feldman Morton, americký hudební
skladatel 11
Fialková Dana, herečka 50
Fialová Hana, sólistka operety 24, 52, 60
Filandr Václav, architekt 57
Filip Daniel, běžec 47, 55
Filipová Lenka, zpěvačka a kytaristka 14
Fischl Viktor, prozaik a básník 14
Fišar Jan, herec 64
Foberová Libuše, ředitelka Moravskoslezské
vědecké knihovny, p. o. 62
Frej Ladislav, herec 40
Froulík Martin, výtvarník 32
Frydrychová Romana, matka Nikoly
Frydrychové 9

G
Gajdica Jan, kytarista 66
Gajdošík Andreas, výtvarník 36
Gazdík Petr, zpěvák 52
Gazdoš Ivo, hráč Billiard clubu Bohumín
49
Geislerová Anna, herečka 48
Gejguš Pavel, režisér 77
Georgiev Vladislav, herec 49

Georgievová Miroslava, herečka 49

Huňková Alexandra, běžkyně 20

Giono Jean, francouzský spisovatel 49

Hyvnar Oldřich, výtvarník 21

Gross František, výtvarník 20

Ch

Grygar Milan, multimediální umělec 40

Chagall Marc, bělorusko-francouzský
malíř 48

Gue Cissé Arthur, běžec z Pobřeží
slonoviny 50
Gupta Sanjeev, výkonný předseda GFG
Alliance 32

Chlumský Jan, režisér 9
Chodúr Martin, zpěvák 35, 71

Gurbaľ Martin, slovenský operní pěvec 11

Chytil Jiří, farář Církve československé
husitské 32

Gutfreund Otto, sochař 56

I

H

Ibsen Henrik, norský dramatik a básník
33

Habrnal Jaroslav, projektant 25
Hailu Lemlem, etiopská běžkyně 15
Hall Nick, americký dramatik 49
Haluza Miroslav, režisér 48

Iglauer Vladislav, sběratel mincí 62
Istler Josef, malíř 38

J

Hamáček Jan, ministr vnitra ČR 43

Jahelka Ivo, zpěvák, právník 20

Händel Georg Friedrich, německý
hudební skladatel 49

Jakubík Jiří, zpěvák 35
Janáček Leoš, hudební skladatel 52

Hanousek Jiří, violoncellista 26

Janečková Patricia, operní pěvkyně 54

Havelka Ondřej, zpěvák, herec 40

Janková Martina, operní pěvkyně 49

Helan Pavel, zpěvák 9

Janžurová Iva, herečka 18

Hlavenková Beata, zpěvačka, skladatelka,
klavíristka 35, 47

Ježo Eduard, ředitel Zdravotního ústavu
se sídlem v Ostravě 55

Hoffmannová Andrea, náměstkyně
primátora města Ostravy 17, 34, 36, 47,
48, 51, 52, 60, 63

Jiříček Zdeněk, kandidát na senátora 60,
64

Holušová Zlata, ředitelka festivalu Colours
of Ostrava 73
Horsáková Monika, vysokoškolská
pedagožka, publicistka 69
Hovadíková Iveta, vítězka ankety
Dobrovolník roku 76

Junck Roland, prezident Liberty Steel
Group pro Evropu 32
Jurák Oldřich, trenér atletiky, držitel Ceny
města Ostravy 29
Jurečka Jiří, starosta městského obvodu
Hošťálkovice 34, 47
Jürges Jürgen, německý režisér 57

Hoza Roman, operní pěvec 49

Jursa Radovan, básník 35

Hrabovský Daniel, režisér 58

K

Hrachová Marie, stolní tenistka 52

Kaboň Lukáš, fotograf 72

Hrůša Jakub, dirigent 28

Kahánek Ivo, klavírista 28

Hruška Pavel, literární historik 36
Hřebejk Jan, režisér 9

Kahlon Paramjit, generální ředitel divize
integrovaných hutních a těžebních
podniků skupiny Liberty Steel 32

Hubáček Jaroslav, první rektor Ostravské
univerzity 14

Kaluža Josef, herec 10, 11, 36
Kamenický Petr, malíř 39

Hübner-Ochodlo André, režisér 37

Kanyzová Barbara, zpěvačka
a skladatelka 40

Hruška Petr, básník 35, 36, 46, 47

Hudeček Aleš, výtvarník 47
Hudeček Václav, houslista 11, 74

Karacev Aslan, ruský tenista 47

Hujdus Patrik, starosta městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky 19, 41, 67

Karas Miroslav, ředitel ostravského studia
ČT 25

Hundeling Maida, německá operní
pěvkyně 52, 76

Karel IV., římský císař, český král 60
Karel Veliký, římský císař 60

Huňka Richard, vítěz ankety Dobrovolník
roku 76

Kasík Martin, klavírista 50
Keprt Marek, hudební skladatel 47

81

Khrzanovsky Ilya, ruský režisér 57

Kundera Milan, spisovatel 40

Khýr Václav, člen My Dva Tria 75

Kupčík Jakub, hráč na bicí 40

Kintera Krištof, výtvarník 40

Kupelwieser Paul, ředitel vítkovických
železáren 22

Kiplimo Jacob, ugandský běžec 50
Kipruto Conseslus, keňský běžec 15
Kipyegon Faith, keňská běžkyně 50
Klánský Lukáš, klavírista 11
Klásek Radim, performer 63
Klemens Václav, umělecký šéf Divadla
loutek Ostrava, p. o. 75
Klimešová Aneta, herečka 12, 57
Kljujkov Alexej, ruský výtvarník 42
Knapová Adéla, spisovatelka 40
Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně 37,
47, 60
Kniplová Naděžda, operní pěvkyně 11
Knýblová Gabriela, designérka 34
Kobr Josef, herec 76
Kobr Tomáš, syn herce Josefa Kobra 76
Kocmanová Petra, herečka 10, 11, 57
Kočko Tomáš, zpěvák 47, 48
Kolářová Marta, malířka 14
Koller David, zpěvák 37, 74

Kurejčik Andrej, běloruský dramatik 70
Kuśmierski Robert, polský akordeonista 40

L
Lang Petr, příslušník Vězeňské služby ČR,
oceněný 66
Langer Adam, herec 37
Langmajer Lukáš, herec 40
Lata Jan, rektor Ostravské univerzity 9,
48, 64
Laurents Arthur, americký dramatik 15
Lenart Jan, vysokoškolský pedagog 14
Lenny, zpěvačka 41
Lexa Přendík Petr, kronikář městského
obvodu Ostrava-Jih 20, 66
Ligocký Petr, básník 53
Lichý Norbert, herec 14
Linhart Patrik, básník 40
Lipa Peter, slovenský zpěvák 46
Lipina Vojtěch, herec 50

Kolouchová Klára, horolezkyně 63

Lobkowicz František Václav, biskup
ostravsko-opavské diecéze 11, 33

Konieczny Robert, polský architekt 25

Lorenz Matthias, německý violoncellista 11

Konkolski Richard, mořeplavec 21

Lucier Alvin, americký hudební skladatel 11

Korngold Erich Wolfgang, rakouský
hudební skladatel 10

Lukašenko Alexandr, prezident Běloruské
republiky 70

Kořená Linda, fotografka 41

Luks Václav, dirigent 49

Kosec Jaroslav, sólista opery 28

Lysáček Petr, výtvarník 29

Kotek Vladimír, výtvarník 76

M

Kowalski Adam, motocyklový závodník
52

Macura Tomáš, primátor města Ostravy
9, 12, 17, 19, 25, 27, 32, 34, 38, 39, 42, 43,
48, 51, 53–57, 66, 69, 74–76

Kowolowski František, kurátor, děkan
Fakulty umění OU 39
Kozel Luboš, fotbalový trenér 9
Krejčí Ivan, režisér 12, 50, 75
Krejčová Kateřina, houslistka 11
Kremerová Petra, vychovatelka 70
Kristin Vladimír, výtvarník 20
Krupa Milan, básník 35
Krupa Šimon, herec 36, 37
Krůček Václav, pedagog, houslista 75
Kubera Jaroslav, předseda Senátu 15
Kubíková Michaela, běžkyně 16
Kučera Jan, dirigent 18
Kudlička Jan, skokan o tyči 17
Kuklová Michaela, herečka 40

82

Maďar Rastislav, děkan Lékařské fakulty
OU 64
Madia Giorgio, italský choreograf, režisér
55
Magnier Claude, francouzský dramatik 58
Macháčková Dagmar, místostarostka
městského obvodu Slezská Ostrava 38
Machiavelli Niccolò, italský filozof
a spisovatel 36
Majdloch Jan, běžec 51
Majer Stanislav, herec 9
Majerik Maté, příslušník maďarské armády
55
Maláčová Jana, ministryně práce
a sociálních věcí ČR 38

Malíková Barbora, běžkyně 50

Nikitinová Alice, výtvarnice 42

Mariotti Michele, italský dirigent 10

Nohavica Jaromír, zpěvák 40, 52, 68

Martínek Arnošt, děkan Lékařské fakulty
OU 9, 48

Noušová Jitka, bývalá ředitelka
Ostravského muzea 58

Martínek Vojtěch, spisovatel, publicista,
pedagog 72

Nová Lenka, zpěvačka 57

Martinů Bohuslav, hudební skladatel 29
Maslák Pavel, běžec 17

Novotná Eliška, klavíristka, vysokoškolská
pedagožka 26, 66

Maštalířová Emma, trojskokanka 17

Novotný Libor, výtvarník 24

Matal Bohumír, výtvarník 32

Novotný Tomáš, sólista operety 24

Matošková Bára, závodní plavkyně 65
Matoušková Milada, stoletá jubilantka 13
Mazurek Stanislav, amatérský historik 66
McIntosh Kateřina, herečka 57
Melník Lukáš, herec 14
Méndez Romero Sergio, španělský sólista
baletu 55
Menšík Marek, performer 63
Mertens Elise, belgická tenistka 65
Měrka Ivan, violoncellista, pedagog 54
Michel Lukáš, klavírista, vysokoškolský
pedagog 66
Miková Iveta, cvičitelka fitness 52
Mikulenková Hana, malířka 75
Milfait Eliška-Anna, běžkyně 50
Miller Dominic, britský kytarista 13
Miró Joan, španělský výtvarník 48
Mornštajnová Alena, spisovatelka 18

Novák Jan, spisovatel 40

Nowak Barbora Polyxena, hudební
skladatelka 38
Nvota Juraj, slovenský režisér 14
Nytra Zdeněk, senátor 14

O
Oertel Jekaterina, ruská režisérka 57
Oleowniková Veronika, herečka 58
Olšáková Pavla, pedagožka 70
Ondřejková Kateřina, vedoucí tvůrčí
skupiny ČT 13, 20
Orff Carl, německý hudební skladatel 50
Ostrý Jan, flétnista 49
Otte Oscar, německý tenista 47
Ovčáček Eduard, výtvarník,
vysokoškolský pedagog 47, 57

P
Palkovičová Eva, fotografka 62
Palowská Markéta, etnografka 12
Páník Bohumil, fotbalový trenér 9

Motýl Günter, novinář a básník 12

Panzenberger Petr, herec 64

Motýl Ivan, básník a publicista 36, 40,
41, 73

Pastorová Petra, běžkyně 56, 61

Mrkvička Ladislav, herec 13, 20

Pavlásek Lukáš, herec 37

Myšková Ivana, spisovatelka 40

N

Pastrňák Petr, výtvarník 32
Petráková Gabriela, režisérka 17

Naldini Gabriel, italský lékař 12

Petrášová Veronika, vítězka ankety Sestra
roku 58

Nash Hannah, australská sólistka baletu 55

Petrova Zoya, ruská operní pěvkyně 49

Nauman Pavel, spisovatel 13

Piotrowska Joanna, polská fotografka 17

Navrátil Šimon, skokan do dálky 16

Plaček Miroslav, ředitel Městské policie
Ostrava 31

Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla
moravskoslezského, p. o. 15, 52, 76

Plachetka Adam, operní pěvec 50

Němcová Božena, spisovatelka 12

Plánka Pavel, hráč na bicí 40

Němec Jan, spisovatel 46

Pleskot Josef, architekt 54

Němec Petr, zpěvák 46
Nešleha Pavel, výtvarník 32

Pocková Johana, tanečnice a choreografka
17

Nešlehová Mahulena, žena Pavla Nešlehy,
kurátorka 32

Podstata Josef, ředitel Českého rozhlasu
Ostrava 46

Netoličková Kocembová Taťána, běžkyně,
trenérka 50

Polách Roman, básník 35
Polák Vladimír, herec 64
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Poláková Lenka, producentka ČT 13, 24
Popová Kateřina, operní pěvkyně 68
Postřimovský Filip, běžec 50
Pražák Zbyněk, náměstek primátora
města Ostravy 9, 11, 13, 17, 19, 34, 38, 39,
58, 72, 76

Salieri Antonio, italský hudební skladatel
17
Salichová Helena, spisovatelka, výtvarnice,
folkloristka 10
Sampaio Luís de Almeida, velvyslanec
Portugalské republiky v ČR 17

Pražáková Kateřina, herečka 58

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 75

Procházka Roman, závodní plavec 65

Saramonowicz Andrzej, polský dramatik
64

Procházka Václav, dočasně pověřený
vedením Lékařské fakulty OU 9

Saunders Fernando, americký kytarista 57

Prokofjev Sergej, ruský hudební skladatel
10

Savka Tomáš, zpěvák 52, 54

Prymula Roman, ministr zdravotnictví
ČR 58

Seidlová Barbora, herečka 12

Przybylovi Jan a Marek, členové
Okrašlovacího spolku Za krásnou
Ostravu 56

Sedlický Adam, dirigent 17, 52
Schenker Herbert, člen Klubu českých
turistů 9
Schindler Josef, člen organizace Senioři
ČR 19

Puccini Giacomo, italský hudební
skladatel 12

Schippers Dafne, nizozemská běžkyně 50

Pyš Stanislav, starosta městského obvodu
Pustkovec 43

Schmitzer Jiří, herec a zpěvák 13, 20

R
Rachmaninov Sergej, ruský skladatel 26
Raiskin Daniel, ruský dirigent 52
Rašilov Saša, herec 64
Rataj Michal, hudební skladatel 47
Ratajczak Piotr, polský režisér 57
Reed Lou, americký zpěvák a kytarista 57
Remundová Theodora, režisérka 13
Riehsová Helena, sólistka operety 66
Rimskij-Korsakov Nikolaj, ruský hudební
skladatel 12
Robbins Jerome, americký choreograf
a režisér 15
Rodek Václav, výtvarník 24
Roleček Vít, herec 66
Roubíčková Michaela, členka Rady města
Ostravy 19
Rovňáková Jaroslava, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MMO 70

Schmitt Katharina, německá režisérka 47
Schneiderka Dennis, houslista 68
Schubert Štěpán, běžec 50
Sinajskij Vasilij, ruský dirigent 60
Sivák Václav, kickboxer 51
Skála Daniel, cimbalista, hudební
skladatel 48
Skóra Adam, polský výtvarník 18
Skórka Vladimír, režisér 26
Skřebská Renata, kurátorka 56
Sládek Oto, fotograf 14
Slíva Vít, básník 36
Slovák Tobias, slovenský oštěpař 50
Sokolović Ana, kanadská hudební
skladatelka 47
Sondheim Stephen, americký hudební
skladatel 15
Spišák Šimon, režisér 13
Stadaas Kasper, norský běžec na lyžích 16
Stańczak Kamil, polský výtvarník 18

Rowicki Piotr, polský dramatik 57

Stanuch Zbyszek, polský výtvarník 18

Ryba Jan, závodní cyklista 47

Starý Alexandr, klavírista 26

Rybicka Małgorzata, polská výtvarnice 18

Stašová Simona, herečka 40

Rychlíková Apolena, publicistka 36

Stefani Luisa, brazilská tenistka 65

Ř

Stibor Miloslav, fotograf 62

Řeháková Zuzana, běžkyně 55

Stibor Zdeněk, klavírista, pedagog 65

S

Sting, britský zpěvák 13

Saavedra Anna, česko-chilská dramatička
33

Strakoš Martin, historik umění 65

Sabalenko Aryna, běloruská tenistka 65
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Strauss Richard, německý hudební
skladatel 60

Stravinskij Igor, ruský hudební skladatel
60

Šústková Hana, ředitelka Archivu města
Ostravy 48

Strnad Michal, majitel společnosti Holding
Czechoslovak Group 15

Švestka Štěpán, violoncellista 9

Strniša Tanja, velvyslankyně Slovinské
republiky v ČR 51

T

Stromšík Zdeněk, běžec 17
Střihavka Kamil, zpěvák 11
Stulančák Vladimír, ředitel firmy Job Air
Technic, a. s. 15
Stypka David, zpěvák 25
Suk Josef, hudební skladatel 12
Svoboda Petr, běžec 17

Švihálek Milan, publicista 21
Tamagawa Takafumi, japonský sólista
baletu 55
Taylor Richard, britský hudební skladatel
60
Tentoglou Miltiadis, řecký běžec 15
Teper Tomáš, výtvarník 24
Thomas Robert, francouzský dramatik 12

Svojtka Petr, režisér 10

Tichý Pavel, starosta Sboru dobrovolných
hasičů Pustkovec 43

Symerský Lukáš, běžec 55

Tischler Mark, výtvarník 42

Szányi Katarína, výtvarnice 24

Tkačíková Magdaléna, herečka 33

Szyroki Petr, výtvarník 41, 56

Toman Miroslav, ministr zemědělství ČR 54

Š
Šárský Stanislav, herec 50

Tomanec Filip, běžec 16

Šaturová Simona, operní pěvkyně 49

Tomášková Eva, vítězka ankety
Dobrovolník roku 76

Šebestová Kateřina, náměstkyně
primátora města Ostravy 19, 38–40

Tondra Josef, bývalý hráč FC Baník
Ostrava 76

Šedivý Marek, hudební ředitel opery NDM
52

Topol Jáchym, spisovatel 46

Šimetka Ondřej, senátor 60, 64

Tóth Miroslav, slovenský hudební
skladatel 47

Šimíček Petr, pedagog, historik 69

Trmíková Lucie, herečka 64

Šimotová Adriena, výtvarnice 56

Truplová Zuzana, herečka 75

Šindelová Monika, vítězka ankety
Dobrovolník roku 76

U

Šínová Tereza Elena, skokanka do dálky 17

Uhlig Petr, ředitel Městské nemocnice
Ostrava 9, 13

Šmíd Pavel, výtvarník 56

Urbánek Boris, jazzový hudebník 11, 46

Šmoldas Ivo, herec 40

V

Šnytová Martina, sólistka operety 15
Šoltis Jiří, člen My Dva Tria 75

Valdman Petr, ředitel Státního fondu
životního prostředí 40

Šopák Pavel, historik umění 34

Valentovič Peter, slovenský dirigent 49

Šostakovič Dmitrij, ruský hudební
skladatel 52

Valová Jitka, výtvarnice 20

Špaček Radim, režisér 42
Špalková Petra, herečka 42

Vávra Jiří, starosta městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky 67

Šraml Milan, architekt 54

Verdi Giuseppe, italský hudební skladatel
52, 76

Štalmach Vladimír, ředitel Městského
ředitelství Policie ČR 31

Vereš Richard, starosta městského
obvodu Slezská Ostrava 9, 38, 40

Šťastná Irena, básnířka 35

Veselá Zuzana, běžkyně 51

Štěpánek Martin, náměstek primátora
města Ostravy 19, 31

Veverka Vilém, hobojista 50

Štěpánek Vojtěch, režisér 49, 64

Vlček Vladimír, ředitel Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského
kraje 43

Šumník Marek, violista 26
Šupíková Zdeňka, nositelka ocenění
Senior roku 2020 v Ostravě 72

Vlas Jan, herec 16

Vlčková Petra, fotografka 36
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Vlčková Radomíra, starostka městského
obvodu Vítkovice 41

Wajda Andrzej, polský režisér 37

Vodička Jiří, houslista 10, 49

Warholm Karsten, norský běžec 50

Vojtěch Adam, ministr zdravotnictví ČR 11

Wlodarczyk Dan, režisér 9

Volf Zdeněk, editor 35
Volný Lukáš, koulař 20

Wołłejko-Chwastowicz Izabella, generální
konzulka Polské republiky 54

Vomáčková Alžběta, operní pěvkyně 52

Wünsche Vilém, výtvarník 20

Vondráček Jiří, trojskokan 17

Z

Vondráček Lukáš, klavírista 52

Zaorálek Lubomír, ministr kultury ČR 17,
34, 42

Vondrák Ivo, hejtman Moravskoslezského
kraje 33, 42, 54, 55, 67, 74

Waras Mariusz, polský výtvarník 58

Vondrák Zbyněk, běžec 10

Zapletalová Radana, členka Zastupitelstva
města Ostravy 31

Vondrová Lada, běžkyně 15, 17

Zářický Aleš, historik 22

Voxel, zpěvák 41

Zavoral René, ředitel Českého rozhlasu 46

Vrabček Jan, malíř 12

Zbrožek Martin, herec 48

Vrchovský Ladislav, publicista a herec 58
Vrzalová Simona, běžkyně 44

Zeman Miloš, prezident České republiky
66

Vůjtek Tomáš, dramaturg 75

Zemaník Jakub, běžec 58

Vyorálek Jiří, herec 42

Zet Miloš, výtvarník 56

Vyskočil Patrik, herec a zpěvák 15

Ziółkowski Marcin, polský výtvarník 18

Výtisk Tomáš, starosta městského obvodu
Krásné Pole 63

Zrzavý Jan, malíř 56

Ž

W

Žáček Michal, saxofonista 18, 54

Waczyńská Darja, vrchní sestra Dětského
rehabilitačního stacionáře MNO 70

Žárský Bohuslav, spisovatel 41

Wagstaff Rachel, britská libretistka 60

Žídek Leo, předseda ostravské pobočky
Konfederace politických vězňů ČR 69

Wagner Richard, německý hudební
skladatel 76
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Žídek Jakub, dirigent 15, 24

Žila Jaroslav, básník 35

Rejstřík institucí

A

B-Side Band, hudební skupina 18

A studio Rubín, divadelní spolek 47, 64

Buty, hudební skupina 25, 47

Absintový klub Les 32

C

AC Sparta Praha, sportovní klub 47

Centrum kultury a vzdělávání Moravská
Ostrava, p. o. 17
– Minikino 37, 41
– Parník, klub 11, 14, 57
– Výstavní síň Sokolská 26 16, 32, 46, 51

Ahoooj, vodácký klub 55
AJNA Dental Clinic, s. r. o. 16
AKORD & POKLAD, s. r. o.
– Dům kultury Poklad 44, 68
Alzheimercentrum pp, s. r. o. 25
ANO 2011, politické hnutí 41, 60, 64, 67
Arcidiecézní muzeum Olomouc 34
Archiv města Ostravy viz Magistrát města
Ostravy
Armáda ČR 55, 61
– Vzdušné síly Armády ČR 55
– Krajské vojenské velitelství Ostrava
68
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR 34
Asociace TRIGON, o. p. s. 70
Ateliér Genius loci, s. r. o., ateliér
projektantů 58
Atletická hala viz Vítkovice Aréna, a. s.
Atletika Ostrava ZTP, atletický klub 45
Atletika Poruba, z. s. 33
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
75

B

Centrum PANT viz PANT, z. s.
Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. 71
Cirk La Putyka, soubor nového cirkusu
41, 44
Církev československá husitská 32
Cirkus trochu jinak, soubor nového
cirkusu 31, 44
Citron, hudební skupina 37
Collegium 1704, hudební soubor 49
Collegium Vocale 1704, pěvecký sbor 49
Contera Investment X, s. r. o. 19
Covid centrum viz Fakultní nemocnice
Ostrava

Č
Čechomor, hudební skupina 74
Černá louka, s. r. o. 22, 33, 73, 76
– Slezskoostravský hrad 18, 37, 43, 48,
51
– výstaviště Černá louka 12, 18
Česká národní banka 62

Ba:zel, hudební skupina 40

Česká obec sokolská 63
– Sokolská župa Moravskoslezská 63

Bamberští symfonikové 28

Česká pirátská strana 10, 60

Bandjeez, hudební skupina 25

Česká spořitelna, a. s. 53

Bennewitzovo kvarteto 49

Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD) 60, 67

Bezpečnostní rada státu 21
Billiard Club Ostrava, z. s. 49
Bílá holubice, divadelní soubor 54
Bombarďák, hudební skupina 42

Česká televize (ČT) 9, 13, 25, 42, 73, 74
– Televizní studio Ostrava 13, 20, 24, 25,
42
Český atletický svaz 33

BorsodChem MCHZ, s. r. o. 51

Český filharmonický sbor Brno 49

Botanyk, hudební skupina 40

Český filmový a televizní svaz FITES 13

Bratři v tricku, soubor nového cirkusu 44

Český klub historických motocyklů
Ostrava 47

BrickHouse, klub 55
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Český rozhlas 46, 66
– Český rozhlas Ostrava 46
– Český rozhlas Vltava 37, 65
ČILY, umělecká skupina 29
Člověk a Víra, spolek 11
Čtyřlístek – centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava, p. o.
58

Dům kultury města Ostravy, p. o. 10, 12,
16, 17, 18, 29, 36, 37, 39, 50, 52, 58, 60,
63
– Kino Art 17, 39, 41
Dům kultury Poklad viz AKORD &
POKLAD, s. r. o.
Dům pro seniory Harmonie 65

D

Dům sociálních služeb v Radvanicích viz
Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Dechová harmonie Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě viz Janáčkova
konzervatoř v Ostravě, p. o.

Dům umění viz Galerie výtvarného umění
v Ostravě, p. o.

E

Dechová hudba Kozlovice 74

EGT Express CZ, s. r. o., logistická
společnost 24

Dětský rehabilitační stacionář v Porubě
viz Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Ekova Electric, a. s. 31, 38, 41

Diamo, s. p. 75

Etáž, kinobar 34, 41, 57, 60

Divadelní společnost Petra Bezruče, s. r. o.
14, 22, 33, 36, 38

Evropská unie 60

Divadlo „12“ viz Národní divadlo
moravskoslezské, p. o.

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) 11,
20–22, 24, 35, 38, 40, 44, 58, 66, 68, 72,
74, 76
– Klinika infekčního lékařství 22
– Porodnicko-gynekologická klinika 35
– Ústav soudního lékařství 20
– Covid centrum 44

Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní
divadlo moravskoslezské, p. o.
Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo
moravskoslezské, p. o.
Divadlo loutek Ostrava, p. o. (DLO) 13, 34,
42, 54, 75
Divadlo Mír 20, 22, 26, 54, 74
Divadlo z Pasáže, divadelní soubor 54
Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava 62
Dock, hudební klub 54
Dolní oblast Vítkovice, z. s. 10, 15, 16, 28,
30, 31, 34, 35, 41, 42, 48, 54, 55, 57, 58,
60
– Důl Hlubina 34, 47
– Landek Park 28, 48
– Velký svět techniky 28, 35
– Malý svět techniky U6 21
– Multifunkční aula Gong 10, 14, 22, 47
– Milan Dobeš Museum 40
Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské
Hory, p. o. 25, 43

F

Family Gospel, hudební soubor 57
FC Baník Ostrava, fotbalový klub 9, 34,
45, 76
FC Hradec Králové, fotbalový klub 34
FC Slavia Michálkovice, fotbalový klub 45
Fiducia, antikvariát a klub 12, 14, 26, 32,
36, 53, 54, 56, 62, 68, 73
FiHa, hudební skupina 73
Filharmonie Bohuslava Martinů 50
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby,
a. s. 30
FK Vigantice, fotbalový klub 40

G
GAFU, galerie Fakulty umění OU viz
Ostravská univerzita

Domov pro seniory Kamenec, Slezská
Ostrava, p. o. 34

Galerie Dolu Michal viz Národní
památkový ústav, odborné územní
pracoviště Ostrava

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. 61

Galerie Dukla 42, 65

Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO) 9,
18, 22, 24, 56, 64, 67, 70

Galerie Opera viz Národní divadlo
moravskoslezské, p. o.

Důl Hlubina viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
(GVUO) 24, 32, 38
– Dům umění 12–14, 32, 40, 45, 48, 56

Důl Michal viz Národní památkový ústav,
odborné územní pracoviště Ostrava
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Garage, hudební klub 13, 15

Kinematograf bratří Čadíků 46

Generální konzulát Polské republiky
v Ostravě 54, 66

Kino Art viz Dům kultury města Ostravy,
p. o.

GFG Alliance 32

Kino Luna viz Kulturní zařízení Ostrava-Jih,
p. o.

Good Work, hudební skupina 35
Gospoda, hudební klub 54
gynekologicko-porodnické oddělení viz
Městská nemocnice Ostrava, p. o.

H

Klinika infekčního lékařství viz Fakultní
nemocnice Ostrava
Klub českých turistů 9
Klub plaveckých sportů Ostrava 65

Hasičské muzeum města Ostravy 29

Knihovna města Ostravy, p. o. 18, 53, 62, 75

HC VERVA Litvínov, hokejový klub 54

Kofe-in, hudební skupina 47, 48

HC Vítkovice Ridera, hokejový klub 54

Kolonie, z. s., divadelní spolek 47

Heimstaden Bostad AB 10

Komorní scéna Aréna, p. o. (KSA) 10, 25,
36, 37, 50, 56, 70, 75

Heimstaden Czech, s. r. o. 10
Heligonka, hudební klub 18, 20
Holding Czechoslovak Group 15
Hradišťan, folklorní soubor 49
Hudba Hradní stráže a Policie ČR 35
Hudební bazar, hudební klub 46
Hudební informační středisko, o. p. s. 12
Hvězda Pardubice, z. s., sportovní klub
50

Ch
Charita Ostrava 57
Chinaski, hudební skupina 37

I

Komunistická strana Čech a Moravy
(KSČM) 41, 60
Komunitní centrum Bedřiška 19
Konfederace politických vězňů ČR 69
Kongregace pro biskupy 33
Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě 18, 32, 40, 41, 61
Krajské vojenské velitelství Ostrava viz
Armáda ČR
Krajský soud v Ostravě 9, 42
Krajský úřad Moravskoslezského kraje viz
Moravskoslezský kraj

In-line park viz Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s. r. o.

Krematorium Ostrava, a. s. 68

interní oddělení viz Městská nemocnice
Ostrava, p. o.

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
(KDU–ČSL) 60, 67

J
Jáma 10, galerie 12, 18, 29
Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.
(JFO) 10, 12, 18, 19, 26, 29, 37, 45, 49,
52, 60, 68, 69
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o. 11,
28, 45, 62, 65, 75
– Dechová harmonie Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě 45
Janáčkův máj, o. p. s. 37
Jelen, hudební skupina 48
Job Air Technic, a. s. 15

K
Kaemika Corni, hudební soubor 45
kancelář primátora viz Magistrát města
Ostravy
Karlsson, hudební skupina 41
Karosa, a. s., výrobce autobusů 67

Kryštof, hudební skupina 37

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p. o.
– Kino Luna 16, 41
Kulturní centrum Cooltour 17, 24, 35, 35,
46, 47, 54, 63
KWK Promes, polská kancelář architektů
25

L
Lake Malawi, hudební skupina 41
Landek Park viz Dolní oblast Vítkovice,
z. s.
Léčebna dlouhodobě nemocných viz
Městská nemocnice Ostrava, p. o.
LEČO – Lepší a čistá Ostrava, politické
hnutí 41, 67
Lefineser, hudební skupina 32
Leo Shoes Modena, italský volejbalový
klub 16
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Letiště Leoše Janáčka Ostrava 15, 24, 55,
76

Ministerstvo kultury ČR 41

Liberty Ostrava, a. s. 26, 31, 32

Ministerstvo zdravotnictví ČR 11, 24, 56

Liberty Steel 32

Mirai, hudební skupina 30, 47

Lidová konzervatoř a Múzická škola
Ostrava, p. o. 28
Losers Cirque Company, soubor nového
cirkusu 44, 45, 63
Lucerna TV, internetová televize 68, 73
Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory,
z. s. 16

M
Magistrát města Ostravy (MMO) 14, 22,
26, 33, 69, 70
– Archiv města Ostravy (AMO) 48
– kancelář primátora 14
– obor sociálních věcí a zdravotnictví 70
– odbor územního plánování
a stavebního řádu 33
– útvar hlavního architekta 33
Malý svět techniky U6 viz Dolní oblast
Vítkovice, z. s.

Ministerstvo vnitra ČR 69, 70

Mlejn, galerie 36
Monkey Business, hudební skupina 37
Monty School Ostrava 49
Moody‘s Investors Service, ratingová
agentura 33, 43
Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o.
12, 28, 62, 68, 72
Moravskoslezské inovační centrum
Ostrava, a. s. 19
Moravskoslezský kraj 14, 20, 22, 24, 33,
42, 48, 62, 68
– Rada Moravskoslezského kraje 16
– Krajský úřad Moravskoslezského kraje
22, 63
– Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje 60, 67
Moribundus, hudební skupina 46

Maraton klub Seitl Ostrava, z. s. 47, 61

MS-projekce, s. r. o., projekční kancelář 25

Melody Makers, jazzový orchestr 40

Multifunkční aula Gong viz Dolní oblast
Vítkovice, z. s.

Mens Sana, z. ú. 48
Městská nemocnice Ostrava, p. o. (MNO)
9, 13–16, 19, 23, 25, 34, 36, 37, 41, 46, 50,
55, 56, 68, 70, 75
– Dům sociálních služeb v Radvanicích
15, 34, 41, 55
– Dětský rehabilitační stacionář
v Porubě 37, 70
– gynekologicko-porodnické
oddělení 36, 41, 46
– interní oddělení 68
– Léčebna dlouhodobě nemocných 15,
34, 37, 41, 55
– oddělení dětského lékařství 41, 56, 76
– oddělení radiologie 50
Městská policie Ostrava 31, 32, 38
Městské ředitelství Policie ČR viz Policie ČR
Městský ateliér prostorového plánování
a architektury, p. o. 18, 33
Městský stadion viz Vítkovice Aréna, a. s.
Mick Wathling Experience, hudební
skupina 46
Milan Dobeš Museum viz Dolní oblast
Vítkovice, z. s.
Milion chvilek, z. s. 34
Minikino viz Centrum kultury a vzdělávání
Moravská Ostrava, p. o.
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My Dva Trio, hudební skupina 75
Myšlením ke svobodě, občanská iniciativa
47

N
Na kole dětem, nadační fond 34
Nadační fond Betlém nenarozeným 35
Nadační fond Paragraf 20
Národní akreditační úřad pro vysoké
školství 12
– Rada Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství 41
Národní divadlo moravskoslezské, p. o.
(NDM) 16, 17, 24, 25, 28, 36, 49, 52, 57,
60, 61, 64, 66, 76
– Divadlo Antonína Dvořáka 12, 17, 47
– Divadlo Jiřího Myrona 14, 15, 47, 52,
55, 60
– Divadlo „12“ 16, 40
– Galerie Opera 14
Národní divadlo v Praze 11
Národní muzeum v Praze 72
Národní památkový ústav, odborné
územní pracoviště Ostrava
– Důl Michal 32, 48, 55
– Galerie Dolu Michal 18, 38

Národní superpočítačové centrum
IT4Innovations viz Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava

Parník, klub viz Centrum kultury a
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oddělení dětského lékařství viz Městská
nemocnice Ostrava, p. o.
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Organizace spojených národů 66
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Úřad vlády ČR viz Vláda ČR
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Rejstřík akcí k výročím

5. ročník akce Den památek na Jihu 55
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5. výročí podpisu Pařížské dohody o klimatu 75
10. ročník akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“ 74
10. ročník ankety Dobrovolník roku 76
10. ročník festivalu Divadelní pouť bez bariér 54
10. ročník festivalu Slezská lilie 35
10. ročník soutěže Do práce na kole 39
10. ročník Velké ceny malých zoologů 57
20. ročník soutěže Sestra roku 58
30. výročí otevření Výtvarného centra Chagall 38
30. výročí založení Unie výtvarných umělců – Sdružení výtvarných umělců
a teoretiků Ostrava 54
50. výročí uvedení do provozu pivovaru Radegast 54
60. výročí otevření tramvajové vozovny v Porubě 64
60. výročí úmrtí spisovatele V. Martínka 72
75. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války 14, 27
75. výročí přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy 68
75. výročí vzniku Organizace spojených národů 66
90. výročí otevření Nové radnice 69, 73
90. výročí zahájení provozů autobusů v rámci městské hromadné dopravy v Ostravě 64
90. výročí založení fotbalového klubu FC Slavia Michálkovice 45
100. výročí uvedení do oběhu československé koruny 62
200. výročí narození spisovatelky B. Němcové 12
250. výročí narození německého hudebního skladatele L. van Beethovena 12, 49
270. výročí narození italského hudebního skladatele A. Salieriho 17
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