To chce klid, rozhodla místostarostka
Na tiskové konferenci v červnu oznámili pořadatelé Colours of Ostrava, s jakým programem
se představí letošní Festival v ulicích. Ten se uskutečnil na Masarykově náměstí a v přilehlých
prostorech už v minulých dvou letech a letos byl plánován od pátku 19. do neděle 20. července.
A jako v minulých letech se mohli obyvatelé centra Ostravy i návštěvníci odjinud těšit na
velkolepý průvod plný umělců, hudebníků, kejklířů, na koncerty skupin Buty, Davida Kollera, ale i
řadu dalších, kteří v těchto dnech vystupovali v areálu Dolních Vítkovic na proslulých Colours of
Ostrava. Tradičně se mělo zapojit také Ostravské Muzeum. „Připravujeme workshop, na kterém si
návštěvníci mohou vyrobit jednoduchý hudební nástroj a malování na plátěné tašky a bavlněná trička,“
slibovala ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.
Nic z toho nebylo… Festival v ulicích se uskutečnil v Trojhalí, nově zrekonstruovaném
objektu nacházejícím se za nákupním centrem Karolina. A příští rok, jak prohlásila ředitelka akce
Petra Hradilová, se klidně může konat v jiném městském obvodě. Enormní zájem má Poruba a
Ostrava- Jih.
Na sociálních sítích se nekonání akce odrazilo následovně:
Další rána už pro tak prázdné centrum Ostravy.
Moji rodiče na Colours nechodí, říkají, že“ tohle není pro starý“, a tak Festival v ulicích jim
umožnil udělat si o velkých Colours představu.
Nepochopím, proč se festival přesunul.Dříve krásné Masarykovo náměstí žilo. Letos? Centrum
úplně vylidněné, vše se točilo kolem Karoliny. Festival v ulicích neměl s ulicemi nic společného.
Těšila jsem se na festival v ulicích. O zákazu, který vydala radnice, jsem se dozvěděla až další
týden.
Místostarostka městského obvodu Petra Bernfeldová na webu Deník.cz k nekonání Festivalu
v ulicích v centru Ostravy sdělila následující: „Pravidla platí pro všechny stejná, noční klid (po 22
hod) neplatí pouze v centru, ale i jinde ve městě. Vše je o kompromisech, dohodách a pravidlech, kdy
by měl být brán maximálně možný ohled na naše rezidenty.“
Takže pokud to ještě někomu nedošlo, současná radnice chce v našem obvodu především klid.
A hudební festival, který mohl alespoň na pár dní oživit ulice v centru, zřejmě v minulých dvou
letech převrátil Ostravu vzhůru nohama. Ale je ještě naděje: centrum města oživí plánované stěhování
úředníků do nové radnice.

