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Ke Gabčíkovi s Kubišem vedla
cesta také z místeckých kasáren
Kapitán Karel Pavlík,
známý hlavně jako velitel
obrany místeckých
Czajankových kasáren
z 14. března 1939, bránil
vlast i v dalších letech.
V odboji spolupracoval
s Václavem Morávkem
i s výsadkáři, kteří
provedli atentát
na Reinharda Heydricha,
od něhož včera uplynulo
jednasedmdesát let.

Krátce
VIDNAVA

Úřady nenašly polské
majitele pozemků
Rozvoj města Vidnava už nebudou
komplikovat nejasné vlastnické
vztahy k několika desítkám hektarů půdy v jeho severní části u hranic s Polskem. Českým úřadům se
ve spolupráci s polskými institucemi nepodařilo vypátrat možné polské majitele těchto parcel, takže
pozemky připadly České republice
a lze je využívat bez obav z restitučních nároků původních vlastníků.
Ředitel ostravského pracoviště
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Karol Siwek
dnes řekl, že konkrétního vlastníka
nemělo 122 pozemků o celkové
rozloze 70 hektarů, které leží na
území Vidnavy.
(ČTK)
OSTRAVA

Glass zahraje v Gongu
i se svým bandem

P

růvodce prvními třemi
lety protinacistického odboje v době protektorátu
by mohl dělat štábní kapitán Karel Pavlík, velitel jediného ozbrojeného odporu proti zabrání
zbytku tehdejšího Československa
v místeckých Czajankových kasárnách. Kdyby nebyl 26. ledna 1943
zastřelen v Mauthausenu.
Obrana Czajankových kasáren
totiž nebyla jediným zásahem Karla Pavlíka v odboji. S trochou nadsázky se dá říct, že byl téměř u všeho, co se v protektorátu až do atentátu na Reinharda Heydricha odehrálo.
Jako člen odbojové organizace
Obrana národa úzce spolupracoval
s Václavem Morávkem, členem legendární skupiny Tři králové. Do
kontaktu přišel i se sokolskou odbojovou skupinou Jindra podporující
výsadkáře ze skupiny Anthropoid
Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.
Právě napojení na odbojovou
skupinu Jindra se Karlu Pavlíkovi
stalo osudným.
Konkrétně zakladatel odbojové
organizace, Ladislav Vaněk. Ten se
totiž stal spolupracovníkem gestapa a velká část odbojářů skončila
za mřížemi právě kvůli němu.
Samotný Karel Pavlík byl zatčen
4. září 1942 a na rozdíl od Ladislava
Vaňka, kterého si gestapo nechalo
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Se svými vojáky Kapitán Karel Pavlík (uprostřed) zahynul 26. ledna 1943 ranou do týla v Mauthausenu
za spolupráci s parašutisty.
Foto: Archiv Jaroslava Čvančary
v Praze až do konce války, byl po
tvrdých výsleších převezen do koncentračního tábora Mauthausen,
kde byl popraven zastřelením do
týla.
Nestalo se tak ale 24. října 1942,
kdy byla popravena většina lidí zapojených do příprav atentátu a následného ukrývání parašutistů, ale
až o tři měsíce později.

Bojoval proti Němcům
i komunistům
Ani druhý z velitelů místecké obrany Czajankových kasáren z března
1939 Karel Martínek nesložil po
okupaci republiky ruce v klín.
Na rozdíl od svého kolegy Karla
Pavlíka, který zamířil do Prahy, zůstal v kraji a podílel se na velkých

Ostrava se chce zazelenat.
Vysadí statisíce stromů a keřů
S ještě výraznějším výsadbou poOSTRAVA (ČTK) Výrazně více zelečítá projekt obnovy původních dřeně by do dvou let měla mít Ostravin. Ve městě díky němu přibude
va. „V krajském městě v těchto týdpřes 108 000 nových stromů
nech začnou dva významné ekoloa téměř 308 000 keřů. Do izolační
gické projekty za desítky milionů
zeleně se bude investovat zhruba
korun, které počítají s výsadbou
50 milionů korun, což je asi o polotéměř 113 500 nových stromů
vinu méně, než město původně
a zhruba 321 350 nových keřů,“
předpokládalo. Obnova původřekla hlavní koordinátorka projekních dřevin bude stát přibližně 80
tů pro životní prostředí Lucie Helmilionů korun. Většinu nákladů
lerová.
na oba projekty město uhradí s poAsi na 150 místech o rozloze 70
mocí evropských peněz.
hektarů se začne sázet tzv. izolační
zeleň, která má pomoci snížit prašKromě těchto projektů se Ostranost především v okolí významva soustředí například na revitalizaných dopravních teci významných rekreač„Na izolační zeleň
pen. Druhý projekt je
ních lokalit. V současse město začalo
zaměřen na navracení
né době se renovují Kohodně zaměřovat
původních dřevin a odmenského sady nedalekvůli snížení emisí
stranění náletových či
ko centra města, které
z dopravy.“
nepůvodních dřevin,
jsou jedním z nejroza to ve více než 110 losáhlejších městských
Lucie Hellerová
kalitách města. „Snaparků v Česku a roste
koordinátorka projektů
hou města v posledv něm přes 3 000 stroních letech bylo připravit velké
mů. Renovace, která začala už loni,
centrální projekty, které by plochy
bude stát skoro 29 milionů a komřešily najednou a ve velkém finančpletně by mohla být dokončena ješním objemu,“ vysvětlila.
tě v letošním roce. Také v tomto
V projektech zaměřených na izomístě se počítá s vysazením nolační zeleň je v plánu výsadba
vých stromů a keřů nebo s úpravou
záhonů či travnatých ploch.
téměř 5 460 nových stromů a ošetPřipraveny jsou i rozsáhlé plány
ření dalších asi 1 300. Ve městě přina úpravy Bělského lesa, který je
bude i přes 13 380 keřů a dalších
dalším oblíbeným místem Ostravavíce než 630 zahradníci ošetří. „Na
nů. Chystá se tam komplexní úpraizolační zeleň se město začalo hodva zeleně, na níž by Ostrava rovně zaměřovat kvůli snížení emisí
něž mohla získat dotace, a vybudoz dopravy,“ podotkla Hellerová.
vání výukového centra. V tomto
Dodala, že podle výpočtů by se
případě ale město zatím hledá
množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší mohlo v okolí této vývhodný dotační program, z něhož
sadby snížit o osm až 12 procent.
by bylo možné plány financovat.

odbojových akcích, jako bylo například vyhození do vzduchu vlaku
v Lískovci, zničení dálkového telefonního kabelu u Lipníka nad Bečvou nebo sabotážní akce proti stožárům vedení vysokého napětí
v Ostravě-Kunčicích.
Ani on neunikl zradě. Do rukou
gestapa jej vydal spolubojovník
a následovala klasická strastiplná
cesta lemovaná výslechy na gestapu a ukončená převozem do koncentračního tábora.
Nejprve byl Karel Martínek ve
Flossenburgu, posléze jej věznitelé
převezli do Mauthausenu. Tedy na
místo, kde byl na začátku roku
1943 popraven i Karel Pavlík.
Na rozdíl od něj má Karel Martínek více štěstí, před smrtí jej za-

chraňuje osvobození koncentračního tábora v roce 1945.
Ani poválečné osudy obránce
Czajankových kasáren nejsou příliš veselé. Stal se sice velitelem ozbrojeného vlaku v Milovicích, za
účast na protikomunistické vzpouře byl ovšem odsouzen na patnáct
let do vězení.
„Jako dítě jsem otce příliš nevídala,“ vzpomínala před šesti lety
pro MF DNES Květoslava Elzeinová, dcera Karla Martínka. „Za války
byl v koncentráku, po válce zase
sloužil v Milovicích a to jezdil
domů v sobotu večer, aby v neděli
odpoledne zase odjel. A pak ho
v roce 1949 zatkli,“ dodala s tím, že
tatínek zemřel v roce 1975 na leukemii.
Darek Štalmach

PROFILY

Kdo byl kdo
Karel Pavlík
Rodák z Hradových Střimelic
se jako voják z povolání zpočátku
příliš neprosazoval, hlavně kvůli
rodinným problémům. Když bylo
ale potřeba, zachoval se jako
hrdina a vedle obrany
Czajankových kasáren se zapojil
bezprostředně po okupaci
do odboje. Byl zastřelen ranou
do týla v koncentračním táboře
Mauthausen.
Karel Martínek
Třinecký rodák strávil část života
ve vězení. Vedle koncentračního
tábora jej zavřeli i komunisté
za podíl na protikomunistické
vzpouře. Zemřel v roce 1975
na leukemii.

V Ostravě se svým bandem The
Philip Glass Ensemble v srpnu vystoupí slavný americký skladatel
Philip Glass. V Česku zahraje umělec úplně poprvé. Své skladby
bude hrát na keyboardy. Glass
v Ostravě vystoupí během festivalu Ostravské dny nové hudby
a koncert se uskuteční v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Američan patří k nejznámějším současným minimalistickým
skladatelům. Mezi jeho díla patří
hudba k filmům Hodiny nebo Kundun. Ostravské dny nové hudby se
budou konat posedmé od 12. do
31. srpna. Od 16. srpna bude součástí programu i Festivalu nové
a experimentální hudby.
(ČTK)
KARVINÁ

Knihovna se díky oslavám
otevře nejen čtenářům
V tomto týdnu vrcholí oslavy 90.
výročí založení karvinské městské
knihovny a například dnes pořádají všechny pobočky den otevřených dveří. „V centrále v Mizerově
budou probíhat komentované prohlídky: v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin. Zájemcům se otevře i zákulisí zpracování knihovního fondu,“ přiblížila
program tisková mluvčí města Šárka Swiderová a dodala, že v 16 hodin bude v knihovně na náměstí
v Karviné-Fryštátě zahájena výstava zaměřená na proměny a historii
knihovny včetně zmapování její
nejnovější rekonstrukce.
(ova)

Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru Rajče.net
moravskoslezský

V Ostravě se v rámci muzejní
noci konalo mnoho zajímavých
akcí. Lidé mohli zavítat do depa
dopravního podniku nebo areálu
Miniuni.
2x foto: baobaab. rajce.net

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události
v Moravskoslezském kraji, mohou
se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet.
Další návody najdete
na www.navody.rajce.net.

Adresa
Puchmajerova 1, 702 00
Moravská Ostrava
Regionální redakce
vedoucí:
David Štverka
tel. redakce: 558 959 111
fax: 558 959 222
» redova@mfdnes.cz
Frýdek-Místek 558 959 232
Opava 558 959 224
Bruntál 558 959 238
Ostrava 558 959 231 a 238
Karviná 558 959 230
Sport 558 959 228 a 229
Reklamace doručování:
225 555 566
Regionální distribuce
vedoucí:
Jan Pavelek
tel.: 725 120 341
» distribuceos@mafra.cz
Inspektor prodejní sítě:
Pavel Holuša
mobil: 602 271 104
» inspektoros@mafra.cz
Regionální inzerce
vedoucí:
Eva Hanousková
tel.: 558 959 316, 317
fax: 558 959 333
» inzerceos@mafra.cz
E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

PŘEDPLATNÉ: 225 555 566
INZERCE

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105
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