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Města, školy, knihovny, muzea a další instituce v Moravskoslezském kraji slaví různými
akcemi sto let od založení naší republiky. Oslavy vyvrcholí o víkendu, kdy si 28. října
připomeneme Den vzniku samostatného československého státu. Například v
Klimkovicích u Ostravy začala ve středu 17. října výstava Osudové roky české státnosti a
Osudové osmičky v historii města. „Potrvá do 18. listopadu v kostele Nejsvětější trojice.
Obsahuje 22 panelů, které dodalo Centrum české historie, a pět panelů popisujících
politické mezníky samotných Klimkovic,“ uvedla klimkovická mluvčí Ivana Gračková.

V říjnu byly výročí věnovány také městské farmářské trhy. V neděli 28. října oslavy v
Klimkovicích vyvrcholí u Památníku obětem 1. světové války v 15 hodin. Program se pak
přesune do kostela, odkud půjde v 17 hodin průvod s lampióny k památné lípě. „U lípy
bude zapálena vatra a promluví kronikář města,“ podotkla Gračková. Průvody půjdou i v
jiných městech kraje či v různých lokalitách Ostravy. Ten největší, historický, vyjde v
sobotu v 15 hodin od Vítězné ulice přes Prokešovo náměstí na Masarykovo náměstí. Bude
v něm přes 400 lidí. Bude v něm i vojenská a hasičská technika a pochodové kapely. Na
Masarykově náměstí se pak odehraje dobová performance připomínající oznámení vzniku
republiky v Ostravě, v 17 hodin dorazí i T. G. Masaryk, jako v roce 1924. Za dub lípa
Ostravská univerzita si připravila na středu 24. října v 17 hodin vernisáž výstavy Identita.
Fakulta umění ji pořádá v nově otevřeném prostoru své galerie na Českobratrské 16.
Představí se čeští i slovenští umělci s tématem československé vzájemnosti. Rektor Jan
Lata pak v pondělí 29. října vysadí Strom republiky v Husově sadu v centru Ostravy.
Seschlý dub (dříve symbol německého národa) nahradí vitální lípa. V Havířově v galerii
Radost uspořádali k výročí také výstavu, ve Frýdku-Místku si lidé užijí v předvečer svátku
kon- cert v Národním domě, zahraje Symfonický orchestr Frýdek- -Místek. V Opavě 28.
října v 10 hodin na Horní náměstí napochoduje historická vojenská jednotka. V dalším
programu je i slavnostního setkání skautů z Opavska, kde obnoví svůj skautský slib, který
zavazuje ke službě vlasti. Budou udělena i skautská vyznamenání. V koncertní síni svatého
Ducha v Krnově se 28. října v 17 hodin zdarma uskuteční představení První dámy
Masarykovy: Valerie Zawadská čte za doprovodu Doležalova kvarteta výňatky z
korespondence manželky a dcery T. G. Masaryka. Nový Jičín si výročí připomene už i v
pátek 26. října na vzpomínkové akci v 10 hodin před radnicí.

Prvorepubliková móda ovládla farmářské trhy v Klimkovicích.
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