
 

Vážení členové a příznivci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, níže 

zasílám aktuální Newsletter.  
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Shromáždění členů Sdružení 
Zasedání nejvyššího orgánu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 

se uskuteční ve středu 23. září 2020 od 13,00 hod. v místnosti NA2 v aule VŠB-

TUO, 17. listopadu, Ostrava Poruba. Shromáždění je volební a zvolí na další 

tříleté období novou 21 člennou radu Sdružení, která posléze zvolí 7 člennou 

výkonnou radu a prezidenta Sdružení. Prosíme členské organizace Sdružení, 

aby potvrdily účast svého delegáta na e-adresu: Rmacha@msunion.cz 

  

 

 

Dopis prezidenta Sdružení 
Na odkaze si přečtěte dopis prezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 

kraje Pavla Bartoše k prioritám rozvoje kraje v době pouhelné. Na stejném 

odkaze současně najdete soubor námětů a projektových záměrů, koncipovaný 

jako návrh otevřeného dokumentu, který bude žádoucí doplňovat a upravovat tak, 

aby byl stále aktuální. Sdružení pro rozvoj MSK i Krajská hospodářská komora 

MSK jsou připraveni s vedením kraje a ostatními aktéry spolupracovat na výběru 

priorit i rozpracování jednotlivých námětů. 

  

 

https://mailchi.mp/187977108911/informace-o-innosti-sdruen-3017826?e=%5bUNIQID%5d
mailto:rmacha@msunion.cz
http://www.msunion.cz/zpravodajstvi/aktuality/dopis-prezidenta-sdruzeni


 

 

Vzdělávání pro budoucnost 
Sdružení je partnerem zajímavé akce "Vzdělávání generací pro budoucnost aneb 

FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI trochu jinak", která se uskuteční v PÁTEK 11. 9. 2020 

na FARMĚ KOŇÁKOV,  HRADIŠŤSKÁ 34. Dopolední program je věnován 

tématu vzdělávání a pokud se přihlásíte na Rmacha@msunion.cz do 10.9.2020, 

budete jako hosté srdečně přivítáni. 

 

Program dopolední části ZDE 

Program celé dvoudenní akce najdete ZDE  

 

 

 

Čistá a bezpečná mobilita 
„Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci se statutárním 

městem Třinec a Bezpečnostně technologickým klastrem a za podpory MSK 

připravili na 18. září konferenci na aktuální téma „Čistá a bezpečná mobilita“. 

Akce je pořádána v rámci Evropského týdne mobility vyhlášeného EU. Program 

a přihlašovací formulář na konferenci najdete na odkaze ZDE: 

 

Účastníci konference budou mít jedinečnou možnost projížďky svým vozem na 

závodním okruhu STEEL RING!   

 

 

Region pro sebe 2020 
Slavnostní společenský galavečer Region pro sebe 2020, organizovaný 

každoročně jako setkání členů a příznivců Sdružení s VIP osobnostmi kraje, na 

kterém jsou předávána ocenění za dlouhodobý přínos pro rozvoj MSK se letos 

uskuteční v pondělí 7. prosince v CLARION Hotelu Ostrava. Akce připomene 

letošní 30. výročí vzniku Sdružení a program obohatí řada umělců z našeho kraje. 

Loňský ročník si můžete připomenout ZDE 

  
 

 

mailto:Rmacha@msunion.cz
https://mcusercontent.com/4e69c8b05929cca5681511bdb/files/80fcc60d-596d-443c-89c9-8344e320f3ef/PROGRAM_Farm%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_slavnosti_2020.pdf
https://mcusercontent.com/4e69c8b05929cca5681511bdb/files/fb887aad-3c97-4ab6-a0c5-e5ea9a47c308/plakat3_novy.pdf
http://www.msunion.cz/data/files/000/000/002/pozvanka-cista-doprava-1546.pdf
http://www.steelring.cz/
https://polar.cz/porady/chytry-region/chytry-region-19-12-2019-17-14


 

 

Kroky útlumu těžby v OKD 
V pátek 4. září se hejtman kraje Ivo Vondrák se svým týmem sešel se zástupci 

Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem pracovního 

jednání bylo zajištění jasného rámce pro zmírnění negativních dopadů útlumu 

těžby černého uhlí na život v regionu. O konkrétních krocích dalšího postupu 

čtěte ZDE 

 

 

 

Mošnovská zóna se rozšíří 
Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava uzavřou Memorandum o 

vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů v rozšířeném 

zájmovém území Mošnov. Aktivity MSK budou ve spolupráci se statutárním 

městem Ostrava pokračovat v souladu s Rozvojovou studií rozšířeného 

zájmového území, kterou nechal Moravskoslezský kraj vypracovat. Nová část 

průmyslové zóny bude napojená na Letiště Leoše Janáčka Ostrava a Terminál 

kombinované dopravy Mošnov, díky čemuž může vzniknout výjimečný areál 

nabízející komplexní služby jako Mezinárodní logistické centrum Mošnov 

  

Více 

 

 

 

Při VŠB-TUO vznikne vodíkové centrum 
Moravskoslezský kraj podpoří vznik nového výzkumného centra při VŠB-TUO. 

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe) 

napomůže transformaci regionu a přechodu na dobu bezuhelnou. Jedním z 

hlavních úkolů centra bude zkoumání využití různých zdrojů vodíku jako 

bezemisního zdroje energie. O tomto tématu píše i Magazín PATRIOT 

 

  

Více 

 

https://www.msk.cz/cz/verejnost/hejtman-kraje-dohodl-s-ministerstvy-kroky-ke-zmirneni-negativnich-dopadu-utlumu-tezby-uhli-150094/
https://www.msk.cz/cz/rozvoj_kraje/mosnovska-prumyslova-zona-by-se-v-budoucnu-mohla-rozsirit-150026/
https://www.patriotmagazin.cz/moravskoslezsky-kraj-chce-udavat-smer-ve-vyuziti-vodiku-nejen-v-doprave
https://www.msk.cz/cz/doprava/v-kraji-vznika-vodikove-udoli--na-vsb-tuo-bude-stat-vodikove-centrum-150066/


 

 

Ceny Jantar 2019 rozdány 
Třetí ročník oceňování laureátů moravskoslezských kulturních Cen Jantar za rok 

2019 se uskutečnil v ostravské aule Gong. Výroční Ceny Jantar představují 

platformu pro profesní a společenské uznání umělců a uměleckých souborů s 

vazbou na Moravskoslezský kraj. Kromě 16 výročních cen byly uděleny také dvě 

zvláštní ceny za celoživotní přínos kultuře Moravskoslezského kraje. Jedním z 

partnerů akce bylo rovněž naše Sdružení. Více ZDE  

 

Záznam z galavečera můžete shlédnout na odkaze ZDE 

 

 

 

Vysoká škola podnikání a práva nabízí 
VNaše členská organizace Akademická aliance, a.s., jejíž součástí je i Vysoká 

škola podnikání a práva, a.s. nabízí pro nový akademický rok možnosti 

zajímavého studia v rámci bakalářských, tak magisterských studijních 

programů. Podrobnější informace naleznou potenciální zájemci ZDE 

 

Dopis garanta studijního programu 

 

 

 

Nové e-POSITIV News 
Sdružení je partnerem magazínu POSITIV Busuness and Style. Poslední vydání 

jeho e-news si prolistujte ZDE 

  

 

 

 

 

https://www.ostravan.cz/65247/kultura-moravskoslezskeho-kraje-je-razovity-fenomen-treti-rocnik-cen-jantar-byl-jasnym-dukazem/
https://www.youtube.com/watch?v=fKAp4tlijYc
https://bozskyobor.cz/
https://mcusercontent.com/4e69c8b05929cca5681511bdb/files/057d543a-bd73-48e4-8b12-481fd6d7c3e2/dopis_partne%C5%99i.pdf
https://us19.campaign-archive.com/?u=7475ac4951ec751f353a1fc6e&id=59761bfe3c


 

 

Turistické atraktivity MSK zdarma 
Krajští zastupitelé ve čtvrtek 3. září odsouhlasili návrh koalice, že bezmála 

šedesát turistických atraktivit v regionu bude po celé září a říjen pro návštěvníky 

zdarma. Cílem je prodloužit turistickou sezonu v regionu. Seznam bezplatných 

míst a památek naleznete uvnitř článku 

  

 

 

 

Příprava výstavby Oderské vodní cesty 

pokračuje 
Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemských vodních cest 

vPolsku zahájilo veřejné konsultace k  umístění trasy plánovaného vodního 

koridoru v úseku Kędzierzyn-Koźle - Ostrava. Připomínky je možno zaslat do 16. 

září 2020. 

Více 

 

 

 

Bude v Ostravě H2 City District? 
Se svou vizí proměny rekultivované haldy v Hrabůvce ve vodíkové město 

seznámil v sobotu přítomné na akci v ostravské Dolní oblasti Vítkovice generální 

ředitel Cylinders Holding Jan Světlík. Nová vize vzniku vodíkového města H2 City 

District předpokládá, že ve vodíkovém městě, které bude téměř bezemisní, by 

mohli lidé pracovat, bydlet, zkoumat, ale i trávit volný čas. Časová osa realizace 

vodíkového města by mohla vzniknout do tří let. 

Více 

 

 

 

 

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/pamatky-zdarma-ms-kraj-zari-rijen-pamatky-zdarma.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=ostrava-mesto-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=0KK5YXQhHkkBXt9Pt2WL.eX5cyy_ZUpxaF01JXB8Ew
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/konsultacje-dot-koncepcji-polskiego-odcinka-polaczenia-dunaj-odra-laba-kedzierzyn-kozle--chalupki
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-ostrave-chteji-unikat-vodikove-mesto-40335452#utm_content=ribbonnews&utm_term=h2%20district&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz


 

NDM vstupuje do nové sezóny 
Prolistujte si informace ke 102. divadelní sezóně a předplatnému Národního 

divadla moravskoslezského, které je rovněž členskou organizací našeho 

Sdružení. 

Více 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Radúz Mácha 

ředitel 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 

Výstavní 2224/8 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

  

mobil:   +420 777 192 014 

e-mail:  rmacha@msunion.cz 

web:     www.msunion.cz 
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