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Rekordní rozpočet přináší investice i podporu obvodům
Rozpočet Ostravy má na stránce pří-
jmů i výdajů částku 10,4 miliardy ko-
run a je rekordní v historii města. Jeho 
součástí jsou investice do rekonstruk-
ce stadionu Bazaly, výstavby sportov-

ní haly ve Svinově, revitalizaci nábřeží 
řeky Ostravice, Pustkoveckého údolí 
a parku u biskupství, rekonstrukce 
domovů pro seniory a také částky do 
fondů na výstavbu nové koncertní 

haly a rekonstrukci městské nemocni-
ce (viz vizualizace zcela nového Centra 
operačních sálů v areálu MNO). Také 
městské obvody získají výrazně vyšší 
částky. (rs)  Více na stranách 4 a 5

Primátor Tomáš Macura: Jsou před námi velké projekty, které oživí a zatraktivní město

Měníme Ostravu v moderní evropskou metropoli
novoroční rozhovor
● Pane primátore, stojíme na 

začátku nového roku. Vraťme 
se ale ještě do roku minulého. 
V něm jste byl podruhé zvolen 
ostravským primátorem. Můžete 
se ohlédnout za uplynulými čtyř-
mi roky? 

Určitě jsme je nepromarnili. A to 
přestože jsme v roce 2014 mnozí na-
stupovali do vedení města bez dřívěj-
ších politických zkušeností a byli jsme 
od počátku pod velkým tlakem „zku-
šenějších kolegů“ z tradičních politic-
kých stran.  

Od počátku jsme se zaměřili na 
transparentnost hospodaření města 
a na potírání korupce a klientelismu, 
které jsme považovali za velký pro-
blém Ostravy. Pokrok v těchto oblas-
tech za uplynulé období je výrazný 
a nezpochybnitelný. 

Radnici jsme více otevřeli lidem. 
Dobrým příkladem  je  zapojení více 
než 20 tisíc občanů do tvorby nového 
strategického plánu rozvoje města pod 
značkou fajnOVA. Tak široká partici-
pace veřejnosti je unikátní nejenom 
v rámci republiky. 

Součástí nové městské strategie 
jsou dvě stovky akcí, které mají po-
tenciál významně zvýšit kvalitu života 
v Ostravě a atraktivitu celého města. 
Některé projekty vznikly přímo z ná-
mětů veřejnosti, jako je například vy-
užití bývalé báňské železnice k propo-
jení hlavních ostravských turistických 
atrakcí. Většina velkých projektů je 
ještě ve fázi přípravy, některé se však 
již začaly realizovat. Věřím, že se k ně-
kterým z nich v rámci našeho rozhovo-
ru ještě dostaneme. 

Není to ale jen o masivních investi-
cích. K nesporným úspěchům uplynu-
lého období řadím i přijetí přísné pro-

tiloterijní vyhlášky, díky které se již 
podařilo snížit počet hracích přístrojů 
ve městě o dvě třetiny, nebo zavede-
ní bezplatného cestování v MHD pro 
seniory 65+. Ostatně, zvýšení celkové 
kvality ostravské veřejné dopravy je 
viditelné na první pohled. 

Neméně významné je i navýšení 
prostředků z městského rozpočtu na 
kulturu, na zlepšování životního pro-
středí i na ozdravné pobyty dětí. Vyda-
řil se i rozjezd inkubátoru pro podporu 
řemesel Fajna Dílna, stejně jako start 
Moravskoslezského inovačního centra 
založeného ve spolupráci s krajem. 

Mám radost i z vyhlášení pěti mezi-
národních architektonických soutěží 
– jasně tak dáváme najevo, že chceme 
kvalitní architekturu a urbanismus.

Ostrava se vedle toho stala dějiš-
těm celé řady sportovních, kulturních 
a jiných akcí evropského i světového 
významu, které podporují turistický 

ruch a zvyšují prestiž našeho města 
daleko za hranicemi republiky. 
� Pokračování�na�straně�2

V Ostravě se rodí 
stále více dětí 
Světlo světa spatřilo v Ostravě v loň-
ském roce 5601 dětí, z toho 2674 
děvčat a 2927 chlapců. Oproti roku 
2017 se narodilo o 330 dětí více. Mezi 
novorozenci jsou také trojčata a 112 
dvojčat. V ostravských porodnicích 
se z tohoto počtu narodilo 5589 dítek, 
dalších 12 přišlo na svět doma. Jen 
v Městské nemocnici Ostrava přivedli 
lékaři na svět 1621 dětí. 

Pro zajímavost uvádíme počty dětí 
narozených v Ostravě v uplynulých 
pěti letech. V roce 2014 se narodilo 
5262, v roce 2015 5439, v roce 2016 
5454, v roce 2017 5271 a v roce 2018 
již zmíněných 5601 dětí.

Rodiče pro dívky nejčastěji vybírali 
jména Ema, Eliška, Karolína, Vikto-
rie, Tereza, Anna, pro chlapce  Jakub, 
Adam, Jan, Dominik, Tomáš a Lukáš. 
Občas se objeví i exoticky znějící jmé-
na. Mezi chlapci k nim patří Santiago, 
Anakin, Armani, Sergio, Kemal nebo 
Džejár. Dívky dostaly tato například 
netradiční jména: Rebecca, Carmen, 
Zoe, Leticie, Cansu, Abigail, Malvína, 
Mia anebo Angela Beverly.  (av)

Primátor Tomáš Macura.  Foto:�Jiří�Zerzoň
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Ostrava uvítá 
hráče Davis Cupu 
a Fed Cupu
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ze zasedání zastupitelstva města Ostravy
Zastupitelé města Ostravy se sešli 12. 
prosince na svém druhém zasedání 
v tomto volebním období. V jeho úvo-
du složila slib Hana Tichánková, kte-
rá se nemohla zúčastnit ustavujícího 
listopadového zasedání. Z programu 
byl stažen bod týkající se sankcí firmě 
Smart Innovation Center, která dosta-
vuje tzv. skelet naproti Domu kultury 
města Ostravy. Primátor Tomáš Ma-
cura informoval, že chce dát společ-
nosti možnost vyjádřit se ke skluzu 
v postupu prací na lednovém jednání 
zastupitelstva, podmínkou však byla 

úhrada první pokuty ve výši pět milio-
nů korun, která byla skutečně uhraze-
na a připsána na účet města. Náměst-
kyně primátora pro životní prostředí 
Kateřina Šebestová na základě dotazu 
hovořila o situaci s likvidací ostrav-
ských lagun a potvrdila nesouhlas-
né stanovisko města se skladováním 
zpracovaných kalů v prostoru lagun. 

Hlavním bodem jednání však bylo 
schvalování rozpočtu města na rok 
2019. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 
i výdaje činí 10,406 miliardy korun. 
Město si nebude brát žádné úvěry, na-

opak vloží finanční prostředky do fon-
du na rekonstrukci Městské nemoc-
nice Ostrava a na výstavbu koncertní 
haly. Zastupitelé rozhodli o postupu 
při realizaci podzemního parkoviště 
pod budovou Centra zdravého pohy-
bu, které bude postaveno Ostravskou 
univerzitou na pozemcích darovaných 
městem u Černé louky a tramvajové 
smyčky. 

Podpořili také projekt sportovní 
haly v Krásném Poli a rekonstrukci 
hřiště TJ Sokol Koblov a dotace spol-
kům YMCA a Provoz Hlubina.  (rs)

Zastupitelé se opět 
sejdou v lednu
Zastupitelstvo města Ostravy se ke 
svému 3. zasedání ve volebním ob-
dobí v letech 2018–2022 sejde 30. 
ledna od 9 hodin. 

Jednání v sále zastupitelstva 
v Nové radnici na Prokešově náměs-
tí je veřejné a občané ho mohou sle-
dovat z galerie. Dokumenty k zase-
dání lze najít na webu www.ostrava.
cz v sekci Úřad – Město a jeho orgá-
ny – Zastupitelstvo města.  (hob)

Primátor Tomáš Macura: Jsou před námi velké projekty, které oživí a zatraktivní město

Měníme Ostravu v moderní evropskou metropoli
Pokračování�ze�strany�1
● Dokážete odhadnout, které 

z důležitých investičních projek-
tů budou hotové do čtyř let? 

Zmíním jen některé. Hotova bude 
rekonstrukce historických městských 
jatek na galerii moderního umění. 
Legendární Bazaly opět ožijí sportem 
a budou sloužit klubové fotbalové aka-
demii. 

Černou louku v centru města oživí 
dvě nové univerzitní budovy Ostrav-
ské univerzity včetně podzemního par-
koviště pro veřejnost. Před městskou 
nemocnicí vyroste nový vícepodlažní 
parkovací dům a ve stadiu realizace 
budou určitě dva další. Přímo v areálu 
nemocnice se bude stavět nové mo-
derní centrum operačních sálů. 

Ze sociálních projektů věřím i re-
alizaci nového domova pro seniory 
v Hulvákách. Ve výstavbě bude určitě 
nová koncertní hala, na kterou jsme 
vypsali mezinárodní architektonickou 
soutěž. 

Z technických projektů je důleži-
té dokončení kanalizačního sběrače 
B, který ve finále umožní odstranění 
zbývajících volných kanalizačních vý-
pustí a tím zlepšení kvality vody v řece 
Ostravici i pro rekreační účely. Hodně 
budeme investovat do další moderni-
zace vozového parku a celé infrastruk-
tury ostravské MHD. Přínosy pocítí 
cestující ve zvýšení komfortu, bezpeč-
nosti i rychlosti dopravy, ale také pří-
roda tím, že zcela opustíme dieselový 
pohon. 

Důležitých projektů je ovšem mno-
hem více a právě jejich dokončení bylo 
mojí hlavní motivací, proč jsem se 
rozhodl ucházet se o pozici primátora 
ještě na další čtyři roky. 

● Jedná se vesměs o větší pro-
jekty. Myslíte, že si obyvatelé 
města všímají i menších akcí, 
jako je vysazování zelených pásů 

vedle silnic, zřízení cyklostezek 
anebo pořádání různých akcí na 
území města?

Určitě ano. Výhodou těchto menších 
zásahů je, že je lze uskutečnit většinou 

rychleji a mají přitom na vnímání pří-
větivosti města mnohdy větší vliv než 
velké stavby. V nedávné době přibyla 
celá řada květinových záhonů, např. 
na zrekonstruovaných komunikacích 
Českobratrské a Nádražní. 

Před zahájením jsou projekty rege-
nerace stávajících nebo založení zcela 
nových městských parků, a to v růz-
ných částech města. Pustili jsme se do 
další etapy estetizace okolí řeky Ostra-
vice, tentokrát na slezskoostravském 
břehu. 

A abychom využili i potenciálu ve-
řejnosti a jejich kreativních nápadů, 
začali jsme vypisovat granty na ožive-
ní veřejného prostoru. Tyto komunitní 
projekty se pěkně rozběhly a výsledky 
jsou dobře viditelné. Příkladem budiž 

třeba nádherný park v Hrabové anebo 
Sluneční stezka v Porubě. Těší mne, 
že tyto nápady vznikají díky iniciativě 
obyvatel, malým komunitám lidí, kteří 
v daném místě žijí a chtějí jej vylepšit. 

● V jakém stavu jsou městské 
finance? Opozice vás kritizuje, 
že vytváříte fondy na budoucí in-
vestice…

Nerozumím, co nám vyčítají. Není 
přece principiální rozdíl mezi hospo-
dařením města a třeba domácností. 
I doma, pokud si chci koupit něco, co 
převyšuje moji běžnou výplatu, třeba 
pořízení nového bytu nebo auta, tak si 
musím buďto předem naspořit, nebo 
půjčit. Pokud si půjčím, musím to jed-
nou splatit. Každý rozumný člověk si 
v dobrých časech, kdy má vyšší pří-
jmy, vytváří rezervy a splácí dřívější 
dluhy. Ostrava tak v minulosti ale bo-
hužel nikdy nefungovala, vše, co měla, 
tak hned utratila a zadlužovala se.  

To jsme změnili. Město má dnes 

poloviční zadlužení oproti stavu, když 
jsme jej v roce 2014 přebírali, a v pře-
počtu na obyvatele nejmenší dluh ze 
všech velkých českých měst. Podařilo 
se nám zvýšit mezinárodní rating Os-
travy o tři stupně na aktuálně nejvyšší 
možnou úroveň. Zdvojnásobili jsme 
dotace městským obvodům. Vynaklá-
dáme více peněz než kdykoliv dříve  do 
vzdělání, kultury, bezpečnosti a život-
ního prostředí.   

A je pravda, že přitom ještě vytváří-
me rezervy na budoucí velké investice, 
a to takové, které by si město asi jinak 
nemohlo dovolit. Jednou z nich je 
kompletní rekonstrukce a moderniza-
ce dlouhodobě investičně zanedbané 
městské nemocnice, druhou pak vý-
stavba nové špičkové koncertní haly, 
na kterou Ostravané čekají již dlou-
hých 70 let. Jsme přesvědčeni, že to je 
řešení správné a uvážlivé.

● Předloni Ostrava slavila 750 
let od svého založení, loni pro-
běhly velkolepé oslavy 100 let 
od založení samostatného státu. 
Připomenete v podobném sty-
lu 30 let od sametové revoluce 
v roce 1989?

Oslavy, které jsme uspořádali v po-
sledních dvou letech byly krásné a pes-
tré a těší mne, že si je přišlo s námi užít 
tolik obyvatel našeho města. 

Připomínka 30. výročí sametové re-
voluce bude jiná, skromnější, pokud 
jde o pompéznost, ale o to bohatší 
v obsahu. Nezaměříme se ale jen na 
samotné výročí listopadu 1989. Při-
pomeneme si celých 30 let proměny, 
kterou Ostrava prošla, a ta rozhodně 
nebyla malá. Naopak, troufám si tvr-
dit, že žádné jiné velké město v repub-
lice se za uplynulé tři dekády nezměni-
lo právě tak, jako naše Ostrava. Věřím, 
že takové ohlédnutí bude pro Ostrava-
ny i návštěvníky města zajímavé a uži-
tečné.  (rs)

Oslavy 100 let republiky v Ostravě. Primátor Tomáš Macura s představitelem 
prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, kterého se na osla-
vách zhostil bývalý operní pěvec Josef Fryščák.  Foto:�Lukáš�Kaboň
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Zeptali jsme se členů vedení města 
novoroční anketa

Radim Babinec
náměstek primátora pro oblast 
majetku, bytovou, veřejných za-
kázek, sdružených nákupů a ka-
pitálových účastí

V roce 2019 nás 
opět čekají zají-
mavé výzvy a pro-
jekty. V rámci 
svěřených kompe-
tencí v oblasti ka-
pitálových účastí 
bychom se opako-
vaně zaměřili na 
hledání úspor 
v důsledku možného sloučení dalších 
městských společností. Nejdále v uva-
žování jsme ve spojení Janáčkovy 
filharmonie Ostrava s Domem kultury 
města Ostravy, kde se však specificky 
jedná o propojení příspěvkové orga-
nizace města s obchodní společnos-
tí. V oblasti veřejných zakázek, resp. 
sdružených nákupů, bychom pak rádi 
ve spolupráci s aktuálním dodavate-
lem služeb sdružených nákupů rozši-
řovali portfolio nákupů, samozřejmě 
opět s důrazem na dosahování úspor. 
V oblasti majetku, která je mi rovněž 
svěřena, nás pak čeká řešení řady ma-
jetkoprávních záležitostí, především 
v souvislosti s realizací záměrů a vel-
kých projektů statutárního města Os-
travy.
Martin Štěpánek
náměstek primátora pro oblast 
financí a rozpočtu

Dobré účty jsou 
základem dobré-
ho hospodaření 
města. V minu-
lých letech jsme 
zažívali časy, kdy 
se ekonomice 
dařilo, tím rost-
ly daňové příjmy 
města. Letos tak 

poprvé rozpočet Ostravy překoná 10 
miliard korun a rekordní budou i pří
j my radnic jednotlivých obvodů. A to 
i za situace, kdy dalším omezováním 
heren výrazně klesají příjmy z hazar-
du. My ale musíme zůstat připraveni, 
protože první signály zpomalování 
ekonomiky jsou tady a s ním nás lo-
gicky čeká i zpomalování růstu příjmů 
města. A protože požadavky na výda-
je vždy přesahují možnosti rozpočtu, 
budeme muset pečlivěji plánovat mi-
nimálně ve střednědobém horizontu. 
Tak, aby byly prostředky na nejdůleži-
tější investice. Neboť dobrý hospodář 
se pozná nejen podle toho, kolik toho 

ušetří, ale také kolik toho investuje. 
Sestavili jsme proto vyvážený rozpo-
čet a budeme s ním celý rok pracovat. 
Nezapomínáme ani na rating města, 
chceme dosáhnout na ten nejvyšší 
možný.
Andrea Hoffmannová
náměstkyně primátora pro ob-
last sportu, školství a vzdělávání

V oblasti škol-
ství připravujeme 
i v tomto roce vel-
ký dotační titul na 
podporu talentů 
ve výši 40 mili-
onů korun, dále 
podporu bilingvní 
výuky, stejně jako 
budeme i nadá-
le odměňovat talentované studenty 
z Ostravy formou stipendií. V rámci 
místního akčního plánu spolupracu-
jeme s mateřskými a základními ško-
lami na zlepšení výuky a metodiky 
včetně mediální, čtenářské a finanční 
gramotnosti. Rovněž chceme posílit 
spolupráci s ostravskými univerzita-
mi. 

Zásadním projektem v oblasti spor-
tu je dokončení areálu Bazaly v září 
2019, spojeného se vznikem regionál-
ní fotbalové akademie. Bude zahájena 
první etapa rekonstrukce Sportovní-
ho areálu v Porubě (bývalý stadion 
VOKD).  Ostrava bude letos místem 
konání několika prestižních sportov-
ních událostí, například tenisového 
Davis Cupu a Fed Cupu, světového 
šampionátu ve sledge hokeji, Zlaté 
tretry,  ME v softbalu, MS IIHF v led-
ním hokeji mužů do 20 let a dalších, 
které město finančně podporuje. 
Zbyněk Pražák
náměstek primátora pro oblast 
kultury, volného času, sociálních 
věcí, zdravotnictví a prevenci 
kriminality

Mojí nejvyšší 
prioritou, podo-
týkám životní, je 
zůstat věrný sám 
sobě. To zna-
mená plnit dané 
sliby a nenechat 
se ovládat bůžky 
dnešní doby. Mít 
mysl a oči otevře-

né pro potřeby našeho města a jeho 
obyvatel a usilovat o jeho prosperitu. 

Abych byl konkrétní, pak především 
chci udělat maximum pro to, aby se 
dařilo realizovat všechny plánované 
projekty dominující co do významu 
i výše nákladů právě z oblastí, které 
byly svěřeny do mé péče. Ať už se jedná 

o výstavbu nového koncertního sálu, 
rekonstrukci Domu kultury Poklad 
v Porubě či bývalých ostravských jatek 
na galerii a kulturní centrum. Přetvo-
ření pavilonu G na Černé louce do po-
doby další divadelní scény a opuštěné 
školky v Mariánských Horách na cen-
trum Skořápka, v němž Múzická škola 
nabídne své služby i dětem se zdra-
votními problémy. Také by se už letos 
měly dokončit první „rodinné domy“ 
v rámci transformace zařízení pro oso-
by s mentálním postižením a v příštím 
roce na Hulváckém kopci začít s vý-
stavbou nového domova pro seniory. 

A rovněž by měly pokračovat prá-
ce na schváleném generelu Městské 
nemocnice, po jehož dokončení se 
Ostrava může pochlubit jedním z nej-
modernějších zdravotnických zařízení 
nejen ve zdejším regionu. 
Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora pro ob-
last životního prostředí, vodního 
hospodářství a zemědělství, ko-
munální, živnostenského úřadu, 
IT služeb a outsourcingu

Kvalita a este-
tizace veřejných 
prostranství je 
tou hlavní z pri-
orit. Zamoření 
ve řejného pro-
storu různými 
nevzhlednými re-
klamními nosiči je 
ve městě značné. 

Pomoci by měla úprava pravidel pro 
tvorbu a umísťování reklamy formou 
obecní vyhlášky, která by měla být 
letos vydána. Důležitý je rozvoj naší 
zoologické zahrady. Ta připravuje 
nové expozice a společně pracujeme 
na navýšení počtu parkovacích míst 
pro návštěvníky. I letos pokračujeme 
v přípravě projektů revitalizace parků 
a zelených ploch ve městě. Dokončí se 
řada z nich, nejvíce se těším na nový 
park za biskupstvím v centru města, 
který dostane historickou podobu pů-
vodní farské zahrady. Po letech bude 
například také konečně opravena stez-
ka pro pěší v bermě řeky Ostravice. 

Prioritou zůstává podpora výměn 
starých neekologických kotlů v do-
mácnostech v rámci 3. výzvy kotlíko-
vých dotací formou finančních pří-
spěvků města a možností poskytnutí 
bezúročných zápůjček. Pokračovat bu-
deme v ekologizaci prostředků veřejné 
dopravy, výstavbě cyklostezek a v rea-
lizaci projektů pro zlepšování kvality 
ovzduší. Bikesharing, tedy služba sdí-
lených kol, bude rozšířena do dalších 
městských obvodů.  

V oblasti IT je prioritou elektroni-
zace procesů pro veřejnost. Připra-
vujeme upgrade webových stránek 

www.esmo.cz včetně elektronických 
formulářů a objednávkového systému. 
Prostřednictvím online platebního 
portálu bude v letošním roce mož-
no hradit další typy poplatků, např. 
v agendě stavebního úřadu. 
 Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora pro ob-
last investic, útvaru hlavního ar-
chitekta a stavebního řádu

Za prioritní pro rok 2019 považuji 
úspěšné zahájení 
rekonstrukce Po-
kladu v Porubě, 
jak je všeobec-
ně známo, půjde 
o třetí „pokus“ 
tento památkový 
objekt zachránit. 
Nemůže to být již 
jen pokus. Dále 
dokončení projektu a veřejnou soutěž 
na zhotovitele rekonstrukce bývalých 
městských jatek pro galerii Plato, do-
končení dalších větších projektů, jako 
např. parkovací objekt u městské ne-
mocnice a celkové zrychlení projekční 
přípravy. Protože kvalita veřejného 
prostoru je pro nás prioritou, budeme 
pokračovat v realizaci architektonic-
kých soutěží. Začátkem února čekáme 
výsledky 1. kola soutěže na koncertní 
halu a poté v polovině roku finální ná-
vrh. Z těch nových se bude jednat o šir-
ší oblast OstravicaTextilia, parkovací 
objekt u Domu kultury města Ostravy 
či okolí kostela sv. Ducha. S těmi pak 
úzce souvisí i zřízení kanceláře měst-
ského architekta, jejíž provoz bychom 
rádi zahájili do konce roku 2019.
 Zdeněk Nytra
radní pro oblast bezpečnosti

Těch priorit je několik a netýkají se 
jen bezpečnosti. 
Jsem přesvědčen, 
že Ostrava věnu-
je bezpečnosti 
dlouhodobě pat-
řičnou pozornost 
a v tomto trendu 
chci pokračovat. 
Na druhé straně 
jsem byl překva-

pen, když jsem viděl výkazy Městské 
policie, jak se v poslední době překlo-
pila její činnost do oblasti řešení do-
pravy (až 90 %). Tento trend ale sou-
visí s nedostatkem parkovacích míst, 
a ne zcela vhodnou organizací parko-
vaní. S bezpečností souvisí i podpora 
spolkové činnosti, hlavně se zaměře-
ním na děti a mládež. V neposlední 
řadě je to i řešení problémů v dopravě 
– Místecká, Severní spoj, Hlučínská, 
okolí Hrabové. V obecné rovině je to 
pak podpora velkých projektů, jako je 
Černá kostka, Koncertní síň či přemě-
na Černé louky.  (rs)

Jaké jsou vaše priority v roce 2019?
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Rozpočtové příjmy 
a výdaje Ostravy 
na rok 2019
Struktura zdrojů v tis. Kč
●  Daňové příjmy 8 064 427
●  Nedaňové příjmy 518 455
●  Kapitálové příjmy 334 125
●  Přijaté dotace, převody
  189 719
●  Příjmy celkem po konsolidaci
 9 071 951
●  Financování celkem 1 333769
(Financování snižuje zdroje rozpočtu 
města o závazky města Ostravy před-
stavující splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků, splátky jistin, 
naopak navyšuje rozpočet o zapojení 
nedočerpaných prostředků roku 2017)

Příjmy celkem 10 405 720

Struktura výdajů  v tis. Kč
●  Běžné výdaje před konsolidací
 7 558 498
●  Kapitálové výdaje 2 847 222
Výdaje celkem  10 405 720

Vyrovnaný rozpočet přináší investice i navýšení dotací městským obvodům, dosahuje 10,4 miliardy korun

Rozpočet města Ostravy je rekordní
Rozpočet města na rok 2019 tvoří pří-
jmy 9,072 miliardy korun, což je o 738 
milionů korun více než vloni. Do zdro-

jů je započten také převod prostředků 
z roku 2018 ve výši 1,63 miliardy ko-
run, zapojení Fondu životního pro-
středí ve výši 6 milionů Kč a splátky 
úvěrů (snížení o 301 milionů Kč). Cel-
kem se jedná o 10,406 miliardy korun. 

Výdaje 10,406 miliardy Kč pokry-
jí běžné výdaje města, snížení dluhu 
o 0,3 miliardy korun a jsou v nich také 
zahrnuty 2,8 miliardy Kč na investice.

Uvážené hospodaření města
„Rozpočet pro rok 2019 pokračuje 
v trendu signalizujícím uvážené a zod-
povědné hospodaření města. Je opět 
rekordní, nejvyšší za posledních deset 
let a Ostrava je připravena i na případ-
nou změnu trendu ekonomiky v bu-

doucích měsících. Tři roky po sobě 
stoupalo ratingové hodnocení meziná-
rodní agentury Moody´s a nyní jsme 
v rámci republiky v té nejlepší spo-
lečnosti, máme stejné ratingové hod-
nocení jako Česká republika, Praha 
a Brno. Letos nás čekají významné in-
vestiční akce, jako modernizace Měst-
ské nemocnice či příprava 
výstavby nové koncertní 
haly,“ řekl primátor Tomáš 
Macura. 

„Město nepočítá, že si 
letos bude brát úvěry. Po-
kračujeme s oddlužováním. 
Pokles úvěrového zatížení 
by měl činit více než 300 
milionů korun, takže za-
dluženost bude 1,7 miliardy 
korun. V poměru k daňo-
vým příjmům se dostáváme 
hluboko pod 30 procent, 
jiná města jsou na 80 pro-
centech. Ostrava bude mít 
výbornou výchozí situaci v období, 
kdy bude peníze potřebovat, anebo 
kdy se daňové příjmy zpomalí,“ zdů-
raznil Macura. 

„Řada investic je pokračováním 
a dokončením projektů z roku 2018 
a předcházejících let. V roce 2009 
počítáme s dokončením rekonstrukce 
stadionu Bazaly, výstavbou sportovní 
haly ve Svinově nebo například hasič-
ské zbrojnice v Pustkovci. Pokračovat 
budeme v investování do cyklostezek, 

letos mimo jiné v Hrabůvce, Nové Vsi 
či Hrušově i v revitalizaci nábřeží řeky 
Ostravice, tentokrát u mostu Miloše 
Sýkory. Z nových investic mohu  zmí-
nit např. bytový dům v Husově ulici 
nebo rekonstrukci knihovny v Pod-
roužkově ulici. Počítáme se zahájením 
několika zelených projektů, revitaliza-

cí parku u biskupství, Pustkoveckého 
údolí nebo výstavbou voliéry v zoolo-
gické zahradě tentokrát pro kondora. 
Více než 165 milionů Kč budou stát 
rekonstrukce a úpravy domovů pro 
osoby se zdravotním postižením a se 
zvláštním režimem. Významné fi-
nanční prostředky směřují do fondu 
na rekonstrukci městské nemocnice 
či fondu pro koncertní halu,“ uvedla 
náměstkyně pro investice Zuzana Baj
garová.

Běžné výdaje města jsou pro rok 
2019 navrženy v celkové výši 7,558 
miliardy Kč, což je o 589 milionů více 
než v roce 2018. O 114 milionů korun 
budou posíleny dotace a rezervy pro 
městské obvody na 1,748 miliardy Kč.

Rekordní částka
„Ostrava bude letos hospodařit s re-
kordní částkou za posledních 10 let. 
Vliv na to má zejména předpoklad 
lepšího výběru daní a navýšení kapitá-
lových příjmů z prodeje nemovitostí. 
Naopak o 80 milionů korun rozpočet 
přišel z výběrů z loterií, což souvisí 
s dalším rušením heren ve městě. Po-
kračovat budeme nejen ve snižování 
dluhu Ostravy, ale také v dalším navý-
šení dotací pro městské obvody. I přes 
rekordní daňové příjmy jsou tu ale 
první signály ochlazení ekonomiky. 
Chci, aby byla Ostrava v následujících 
letech  připravena na horší časy. Jako 
dobří hospodáři musíme zlepšit plá-
nování střednědobých výdajů a lépe 
nakládat s našimi prostředky,“ upo-
zornil náměstek primátora pro finance 
a rozpočet Martin Štěpánek.

Snížení zadluženosti
Rozpočet na rok 2019 včetně měst-
ských obvodů počítá s dalším sníže-
ním zadluženosti Ostravy, které je 
již nyní nejnižší mezi velkými městy 
v ČR, a to o dalších 318 mil. korun na 
1,815 miliardy korun.  (av,�rs)

Dotace městským 
obvodům  
(v tis. Kč)

účelová  
neinvestiční 
dotace

účelová 
investiční 
dotace

neúčelová 
neinvestiční 
dotace

neúčelová 
investiční 
dotace

        převody nedočerpaných prostředků
účelových   účelových neúčelových 
investičních  neinvestičních investičních

  Moravská Ostrava a Přívoz 9 675  18 378 163 586 26 989 6 198  1798  
Slezská Ostrava 8 749  109 789 22 802 8 987  
Ostrava-Jih 6 527 28 000 367 212 59 656 15 274 302 247
Poruba 2 456 16 500 243 735 37 449 1 000  
Nová Bělá 33  9 952 3 369   3 173
Vítkovice 197 4 400 34 070 7 844  98   
Stará Bělá 109  24 355 6 018    
Pustkovec 0 6 000 5 324 2 211 430  637
Mariánské Hory a Hulváky 304  45 131 10 080  3 894 
Petřkovice 9079 15 000 16 038 3 624  2 574  
Lhotka 35  5 798 2 186  
Hošťálkovice 43  11 700 3 089 3 300  693
Nová Ves 0 5 000 6 954 2 146 9 466 140 1 493
Proskovice 1374 7 451 8 139 2 276 5 028  500 
Michálkovice 4996 64 15 727 3 864   1 053
Radvanice a Bartovice 292  35 925 8 750 1 530   
Krásné Pole 77 13 329 3 636   
Martinov 0  5 754 2 522   500 
Polanka nad Odrou 94 4825 26 091 6 849 3 220  97 
Hrabová 95  22 768 5 217   851
Svinov 1441  28 140 6 502   6 208
Třebovice 0  6 979 2 965 1 058  2 822 
Plesná 0 1 800 5 677 2 624   4 091
Celkem 45 576 105 618 1 212 173 232 668 55 589 4 814 26 259

ZDROJE VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE 
-7,6 mld. Kč

PŘEVOD  PROSTŘEDKŮ 
+1,6 mld. Kč

Splátky úvěrů
-0,3 mld. Kč

+10,4 miliardy Kč -10,4 miliardy Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           
-2,8 mld. Kč

= vyrovnaný rozpočet pro rok 2019

PŘÍJMY     
+9,1 mld. Kč

Náměstek primátora pro finance a roz-
počet Martin Štěpánek připomíná, že 
letošní rozpočet výrazně pomáhá ob-
vodům a zároveň myslí na horší časy.
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Struktura kapitálových výdajů podle skupin         v tis. Kč
Zemědělství a lesní hospodářství 3046

v tom:  ●  rozšíření útulku pro psy v Třebovicích                                             2 654
  ● výukový areál Bělský les – veřejná pítka                                       392

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 949 133
v tom:  ●  výstavba, rekonstrukce místních komunikací a křižovatek     210 291

 ●  cyklostezky, komunikace pro pěší, parkoviště a parkovací  
objekty,  úpravy veřejných prostor                                  97 414

 ●  provoz veřejné silniční dopravy, ostatní dráhy a záležitosti  
silniční dopravy                     26 772

 ●  pitná voda                   106 512
 ●  odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly              495 869
 ●  revitalizace říčních systémů    12 275
Služby pro obyvatelstvo 1 464 422 

v tom:  ● předškolní zařízení, základní školy, střediska volného  
    času                     39 326

 ● divadelní činnost                    50 294
 ● hudební činnost                 203 032
 ● činnosti knihovnické, muzeí a galerií, zachování a obnova 
     kulturních památek, zájmová činnost v kultuře                 31 687
   ●  sportovní zařízení v majetku obce, ostatní tělovýchovná 
    činnost a využití volného času dětí a mládeže              230 635
  ● zdravotnictví – nemocnice, LDN, ostatní ústavní péče             132 761
 ● Fond na modernizaci městské nemocnice                                517 875
 ● bytové hospodářství                                                                   38 137
  ● veřejné osvětlení                                                                   35 154
  ● pohřebnictví                                                                                     2 000
 ● územní plánování, komunální služby a územní rozvoj             118 463
  ● ochrana druhů a stanovišť – Zoologická a botanická 
     zahrada Ostrava, p.o.                    42 753
 ● ekologie v dopravě – zavádění Bikesharingu   2 260 
 ● péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 20 045

Sociální věci a politika zaměstnanosti 98 391 
v tom:  ● domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním  
 režimem, azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny aj.

Bezpečnosti státu a právní ochrana 30 361 
v tom:  ● Městečko bezpečí

 ● Revitalizace areálu kasáren Hranečník
 ● Hasičská zbrojnice Pustkovec 

Všeobecná veřejná správa a služby 301 869
v tom:  ● rekonstrukce budovy Nové radnice – fasády, okna, klimatizace  
 ● odbor hospodářské správy  (např. obměna vozového parku, nákup   
     karuselových rotačních skříní, pořízení vozidel na alternativní  
     po hon)

 ● odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
    (např. rozvoj aplikací, rozšíření elektronických služeb pro občany,  

    inteligentní kamerové systémy aj.)
 ● rezerva odboru investičního na PD a přípravu staveb a kapitálová re 

     zerva
Celkem               2 847 222

Struktura běžných výdajů dle jednotlivých skupin v tis. Kč
Zemědělství a lesní hospodářství 30 547

v tom:  ●  útulek pro psy, ostatní veterinární péče, dotace 
   Nadaci na pomoc zvířatům 18 420
 ●  pěstební činnost a správa v lesním hospodářství  12 127

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 746 795
v tom:  ● opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy 189 205
 ●  monitorování lokalit, centrální registr komunikací, aktualizace  

pasportu MK, studie, BESIP 54 015
 ● provoz veřejné silniční dopravy 1 415 332
 ● opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamer. prohlídek 24 000
 ●  prezentace, propagace města, podpora cestovního ruchu 
   studie, analýzy, projekty, soutěže 33 503
 ● dotace společnosti Černá louka s. r. o. 29 500
 ● záležitosti vodních toků (např. objekty na řece Ostravici aj.) 1 240

Služby pro obyvatelstvo 2 032 364
v tom:  ● příspěvky střediskům volného času, domů dětí a mládeže, stipendia,  
   podpora bilingvní a cizojazyčné výuky, talentmanagement v oblasti  
   technických a přírodních věd, Firemní školka, p.o., aj.  82 857
 ●  kulturní činnost – příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, 

domy kultury, dotace v oblasti kultury, kulturní domy              671 347
 ●  tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže v oblasti sportu,  

dotace společnostem VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a SAREZA  
a.s., podpora významných sportovních akcí, příděl do Fondu 

   pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 424 616
 ● zdravotnictví – příspěvky Městské nemocnici Ostrava, p.o. 
   a Dětskému centru Domeček, účelové dotace  226  405
 ●  bytové hospodářství 10 575
 ●  údržba veřejného osvětlení a kolektorů včetně  

spotřeby elektrické energie 103 900
 ●  komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice 106 494
 ●  výdaje za sběr, svoz a zneškodňování komunál. odpadů 237 777
 ●  zachování a obnova kulturních památek a hodnot národního  

historického povědomí 14 772
 ●  ochrana životního prostředí, Kotlíkové dotace, monitoring, 
   výchova, osvěta, projekt Bikesharing 38 897
 ●  neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava a botanická zahrada, p.o. 67 202
 ●  péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 194

Sociální věci a politika zaměstnanosti  431 556
v tom:  ● ostatní péče a pomoc manželství, pomoc ost. skupinám 
    obyvatelstva (např.pěstounská péče, prevence kriminality, 
   protidrogová prevence, účelové dotace aj.) 38 925
 ●  ostatní asistence, pečovatelská služba, samostatné bydlení  91 973
 ●  domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy 
   pro osoby se zdrav. postižením 245 077
 ● chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, Dům 
   sociálních služeb 37 889
 ●  ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti  17 692

Bezpečnost státu a právní ochrana  547 419
v tom: ●  Hasičský záchranný sbor MS kraje, jednotky dobrovolných 
   hasičů, požární ochrana                    22 781
 ●  Městská policie Ostrava                                            511 373
 ●  zákonná rezerva na krizové stavy 5 000
 ●  poskytování služeb pro integrovaný záchranný systém 8 265

Všeobecná veřejná správa a služby  2 769 817
v tom: ●  činnost místní správy 762 544
 ●  zastupitelstva obcí  30 109
 ●  výdaje z finančních operací a pojištění (splátky úroků, úhrada  

kuponů za komunální dluhopisy, správa portfolia, pojištění) 73 655
 ●  archivní činnost 12 827
 ●  dotace městským obvodům 1 682 697
 ● DPH, daň z nemovitostí 20 700
 ●  rozpočtová rezerva 120 000
 ●  rezerva pro městské obvody (výtěžek daně z hazardu) 60 000
 ● účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů
   městských obvodů                                                 5 747
 ●  mezinárodní spolupráce                                          1 538
Celkem po konsolidaci            7 558 498
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Deset let pomáhají potřebným
sociální oblast

Dobrovolnické centrum ADRA Ostra-
va vysílá dobrovolníky k potřebným 
lidem v Ostravě již deset let. U této 
příležitosti pořádá výstavu velkofor-
mátových fotografií s tematikou dob-
rovolnictví Propojení, která se koná 
v prostorách vstupní haly nádraží Ost-
rava Svinov. Ke zhlédnutí zde bude  až 
do 31. ledna.

Vedoucí Dobrovolnického centra 
ADRA Ostrava Dagmar Hoferková 
řekla: „Velmi si vážíme více než tří 
tisíc dobrovolníků, občanů města Ost-
ravy, kteří v uplynulém desetiletí pro-
střednictvím ADRY navštěvovali ně-
koho osamělého, nemocného, rozdali 
nepočítaně úsměvů a chvil sdílení ra-
dosti i obtíží. Výstava fotografií někte-
rých z těchto dobrovolníků je formou 
poděkování za čas, který dobrovolníci 
nezištně věnují druhým.“

Dobrovolnické centrum ADRA Os-
trava bylo otevřeno 22. ledna 2009. 
Jeho posláním je propojovat svět lidí, 
kteří chtějí pomoci, se světem těch, 
kteří pomoc potřebují. 

Za 10 let působení v Ostravě Dob-
rovolnické centrum ADRA navázalo 
spolupráci se všemi ostravskými ne-
mocnicemi, s 13 domovy pro seniory, 
třemi organizacemi podporujícími 
lidi se zdravotním postižením, Mobil-

ním hospicem Ondrášek a Dětským 
centrem Domeček. Dobrovolníci také 
navštěvují seniory v Bílovecké nemoc-
nici, osamělé seniory žijící dosud ve 
vlastních domácnostech a děti v pěs-
tounských rodinách. 

V rámci mezigeneračního dobrovol-
nictví navštěvují děti z vybraných ma-
teřských škol a středních škol seniory, 
aby pro ně připravily program, rozptý-
lily je a samy si setkáními se starými 
lidmi rozšířily obzory.  

V roce 2018 Dobrovolnické centrum 
ADRA vyslalo k potřebným lidem 560 

dobrovolníků, kteří byli pečlivě vybrá-
ni, proškoleni, pojištěni a dostává se 
jim dlouhodobé podpory. 

Dobrovolnictví umožňuje zájem-
cům smysluplně využít volný čas, zís-
kat neocenitelné zkušenosti, navázat 
nová přátelství a stát se mostem k li-
dem, kteří se cítí sami. 

Zájemce o tuto činnost vítají v Dob-
rovolnickém centru ADRA Ostrava 
každou první středu v měsíci mezi 10. 
a 17. hodinou, a to v sídle centra na Ji-
ráskově náměstí 4 v Moravské Ostra-
vě.   Helena�Mrázková

Stánek dobrovolnického centra ADRA.  Foto: MMO 

Kuriozity 
ostravských 
ulic a cest 
V průběhu roku řeší strážníci Měst-
ské policie Ostrava nespočet ozná-
mení občanů. Většina z nich je na-
veskrze seriózní, nicméně některá 
oznámení jsou již svým obsahem 
kuriózní. Někdy se ukáže situace 
úsměvnou až po prověření případů 
hlídkou. V uplynulém roce mezi ně 
patřily například následující:

Našla jsem hada!
V červenci zahlédla všímavá ozna-
movatelka v trávě hada. Strážníci 
proto rychle vyrazili na místo, kde 
se opravdu nacházel v travním po-
rostu plaz, ovšem pouze ve formě 
staré plastové hračky. Had tak mís-
to do Z00 zamířil do kontejneru.

Při vybírání peněz  
z bankomatu se zapotila
V září na linku 156 oznámila žena 
velké horko v místnosti, ve které se 
nachází bankomat. Vyslaná hlíd-
ka zjistila, že jde o teplý vzduch 
vycházející z klimatizace. Naštěstí 
nešlo o žádnou závadu, ani požár. 
O stížnosti na příliš teplý vzduch 
v místnosti ale vyrozuměli přísluš-
ný bankovní dům.

Při vybírání peněz  
z bankomatu se zapotila 
Tři hodiny po půlnoci oznámila 
žena na linku 156 ležící motocykl ve 
dvoře. Vyslovila obavu, zda poblíž 
není i zraněný řidič. Hlídka strážní-
ků poté, co dorazila na místo, však 
zjistila, že to, co žena viděla z okna 
svého bytu, bylo dětské odrážedlo 
a staré dětské kolo. Žádné dítko, 
ani jiný uživatel odložených vozidel 
se na místě nenacházel.

Kotě v autě
Také v červenci přijala městská po-
licie oznámení o kotěti, které uvízlo 
v autě. Strážníci, stejně jako maji-
tel, který se k vozidlu dostavil, však 
žádnou kočku v žádné části vozu 
nenalezli. Řidič nakonec přesto pro 
jistotu odjel s vozidlem na kontrolu 
ještě do servisu.

Malátný zajíček seděl sám 
nehybně u silnice 
Malátného zajíce, nehybně sedící-
ho u komunikace, nahlásil hlídce  
další oznamovatel. Hlodavec nevy-
kazoval žádné známky zranění. Na-
víc měl štěstí, protože byl čas háje-
ní, proto jej strážníci dle instrukcí 
člena mysliveckého sdružení pone-
chali na místě.  MP�Ostrava

Řetízek bezpečí a kukátko zdarma i letos
Městská policie Ostrava bude i letos 
zdarma instalovat dveřní bezpečnost-
ní řetízek a panoramatické kukátko na 
vstupní dveře do bytu nebo rodinného 
domu.

O tento oblíbený bezpečnostní pr-
vek mohou žádat občané starší šede-
sáti let. Lze tak učinit pouze písemnou 
formou prostřednictvím svého stráž-
níkaokrskáře nebo na sociálním od-
boru v místě bydliště. 

Při instalaci řetízků a kukátek po-
věřený zaměstnanec Městské policie 

Ostrava se seniory pohovoří o bez-
pečném chování doma i venku. Také 
připomene možná rizika spojená s ná-
vštěvami cizích osob v domě.

V loňském roce nainstalovali pra-
covníci Městské policie Ostrava ve 
spolupráci se statutárním městem Os-
trava více než sto kusů řetízků bezpečí 
a panoramatických kukátek.

Bližší informace mohou občané zís-
kat v pracovních dnech v době od 8 do 
15 hodin na telefonním  čísle 720 735 
125.  (mpo)

Ostravou moderně a ekologicky
V Ostravě se klade velký důraz na 
kvalit ní, dostupnou a ekologickou 
hromadnou dopravu. Jako druhé měs-
to v Evropě zavedla možnost úhrady 
jednorázového jízdného bezkontakt-
ní platební kartou. Kromě komfortu 
platby systém zajišťuje výpočet opti-
mální ceny jízdného, které v jednom 
dni nepřesáhne cenu za celodenní 
jízdenku. 

Orientaci cestujících o aktuálním 
provozu městské hromadné dopra-
vy zajišťuje na některých zastávkách 
inteligentní dopravní systém, který 
monitoruje v reálném čase příjezdy 

jednotlivých linek. Do roku 2020 je 
v Ostravě avizováno ukončení pro-
vozu vozidel městské hromadné do-
pravy s dieselovými motory, o pět let 
později je plánováno dosažení 60% 
podílu vozidel s elektrickým pohonem 
z důvodu omezení emisí CO2. Myšle-
no je také na přidanou hodnotu pro 
cestující – například rozšiřováním 
dostupnosti signálu WiFi. Již téměř 

150 vozidel městské hromadné dopra-
vy je vybaveno kamerovým systémem 
a na bezpečnost dopravy dohlíží 50 
asistentů přepravy. Podpora hromad-
né dopravy je jednou z klíčových pri-
orit projektu Ostravou. Tento projekt 
je financován Státním fondem život-
ního prostředí České republiky na 
základě rozhodnutí ministra životního 
prostředí.  (ph)
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Zimní program pomáhá přečkat mráz
Rtuť teploměrů se vydala hluboko 
pod nulu. Lidé bez domova jsou čas-
to ohroženi podchlazením. Pomáhá 
jim proto tzv. Zimní program, který 
město Ostrava spustilo koncem listo-
padu. Zatímco v posledních podzim-
ních týdnech byla přidaná lůžka a tzv. 
teplé židle využívány jen z menší části, 
v zimních měsících jsou kapacity ně-
kterých zařízení naplněny až ze dvou 
třetin.

V Ostravě žije zhruba 900 lidí bez 
domova, celoročně jich polovina pře-
bývá v sociálních zařízeních, druhá 
polovina zůstává venku. Především 
pro ně je určen program, který je 
spuštěn v okamžiku, kdy noční teploty 
klesnou pod nulu.

„Společně s organizacemi, které po-
skytují sociální služby lidem bez do-
mova, navyšujeme ubytovací kapacity, 
aby pokryly aktuální potřeby klientů. 
Zvyšuje se také počet sociálních pra-
covníků, kteří lidi bez domova navště-
vují v místech, kde přežívají i mrazivé 
období. Přímo na místě jim poskytují 
poradenství a odkazují je na organi-
zace, kde mohou získat teplé jídlo, 
nápoje, deky nebo kde jsou volné ka-
pacity k přenocování,“ řekl náměstek 
primátora pro sociální oblast Zbyněk 
Pražák.

V Ostravě je v současné době k dis-

pozici 413 míst v azylových domech 
(164 pro muže a 249 pro ženy, resp. 
ženy s dětmi) a jejich kapacita je pře-
vážně naplněna. Bezdomovci mohou 
dále využívat noclehárny s kapacitou 
120 míst, nízkoprahová denní cent-
ra s kapacitou 125 míst a domov se 
zvláštním režimem Domov Přístav 
s kapacitou 85 míst. Dalším zařízením 
zajišťujícím pomoc bezdomovcům se 
specifickými potřebami je domov se 
zvláštním režimem Domov Přístav II, 
který má kapacitu 29 míst.

„V rámci zimního programu jsme 
uvedenou kapacitu s počtem 772 míst 

rozšířili o 54 lůžek a 120 takzvaných 
volných židlí,“ dodal náměstek primá-
tora Zbyněk Pražák.

Město Ostrava v souvislosti s pro-
blematikou bezdomovectví dlouhodo-
bě podporuje nestátní neziskové orga-
nizace a má vytvořenou komplexní síť 
sociálních služeb. 

V roce 2018 byly uvedené sociální 
služby (azylové domy, noclehárny, 
domovy se zvláštním režimem a níz-
koprahová denní centra) podpořeny 
z rozpočtu města v celkové výši 17,7 
milionu korun. Pro rok 2019 se znovu 
počítá s obdobnou částkou.  (avp)

Polovina osob bez domova pomoc odmítá a tráví čas v improvizovaných přístře-
ších.  Foto:�Petr�Havránek

Multidisciplinární týmy zjišťují, co obyvatele nejvíce trápí a připravují osvětové a vzdělávací akce

Prevence kriminality v rizikových lokalitách 
bezpečnost

V oblasti prevence kriminality působí 
na území města Ostravy sedm speci-
álních týmů složených z profesionálů 
i zástupců místních obyvatel. Jejich 
smyslem je včasné rozpoznání krimi-
nality a dalších problémových jevů 
v rizikových lokalitách a hledání řeše-
ní těchto situací. 

Týmy vznikly v roce 2004 z inicia-
tivy policie, sociálních pracovníků ne-
ziskových organizací a představitelů 
místních samospráv k řešení trestné 
činnosti v sociálně vyloučených lo-
kalitách. Postupně se jejich činnost 
rozšiřovala a narůstalo i spektrum 
odborníků, kteří se do týmů zapojili. 
Od roku 2016 jsou týmy zastřešovány 
Magistrátem města Ostravy. V součas-
né době působí v městských částech 
Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, 
Poruba, OstravaJih, Kunčičky, Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ost-
rava. V rámci týmu OstravaJih pracu-
jí ještě další čtyři menší kluby. Setkání 
probíhají jedenkrát měsíčně.

Členy týmu jsou zástupci magis-
trátu, městských obvodů, městské 
a státní policie, škol, neziskových or-
ganizací poskytujících sociální služby, 

veřejných služeb, místních zájmových 
spolků. Jedná se o sociální pracovní-
ky, policisty, strážníky, politiky, uči-
tele, asistenty prevence kriminality, 
majitele bytů, místní aktivní obyva-
tele. Dle potřeby týmy přizývají další 
odborníky. 

Díky této dobrovolné platformě se 

daří lépe propojit činnost jednotlivých 
členů týmu ve prospěch zlepšení so-
ciální situace a zvýšení bezpečnosti. 
Nejčastěji řešenými tématy jsou zá-

školáctví, drogová problematika, po-
rušování zákazu podomního prodeje, 
bezpečnost silničního provozu, van-
dalismus a jiné narušování veřejného 
pořádku (černé skládky a čistota ulic, 
odstavené autovraky, rušení nočního 
klidu a obtěžování hlukem, sousedské 
soužití), hazard, majetková trestná 
činnost či problematika bydlení a ak-
tivity sociálních a jiných veřejných 
služeb. 

Týmy se také otevírají veřejnosti 
v místech svého působení. Zjišťují, co 
obyvatele nejvíce trápí, nebo pro ně 
připravují osvětové a vzdělávací akce.

Činnost multidisciplinárních týmů 
v Ostravě je aktivitou projektu „Po-
sílení prevence kriminality v Ostravě 
prostřednictvím asistentů prevence 
kriminality a multidisciplinárního pří-
stupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15
_026/0002789.

Máteli podněty, kterými by se tým 
v místě Vašeho bydliště mohl zabývat, 
zašlete je na emailovou adresu: koor-
dinatormdt@ostrava.cz. 

 Lenka�Michálková

Strážník městské policie společně s asistentem prevence kriminality v ulicích 
města.  Foto:�archiv�MMO

Výše poplatku za 
odpad se nemění 
Výše poplatku za komunální odpad 
v roce 2019 se nemění, zůstává ve výši 
498 Kč na osobu a kalendářní rok a je 
splatný k 30. červnu 2019.

Doposud platilo, že od poplatku je 
osvobozen poplatník s trvalým poby-
tem v sídle ohlašovny, a to po dobu 
nahlášení na adrese ohlašovny.

Nově je však osvobození pro občany 
s trvalým pobytem v sídle ohlašoven 
zrušeno – i tyto osoby jsou povinny 
poplatek platit. Rozhodlo o tom zastu-
pitelstvo města na svém prosincovém 
jednání přijetím obecně závazné vy-
hlášky č. 12/2018.  (ph)

Služba pro postižené
Denní centrum v Charitním domě sv. 
Alžběty v OstravěMariánských Ho-
rách slouží lidem se zdravotním po-
stižením (např. Alzheimerovou a Par-
kinsonovou nemocí) v době, kdy o ně 
nemůže pečovat rodina nebo blízcí. 
Využitím služby může člověk zůstat co 
nejdéle ve svém domácím prostředí. 
Centrum nabízí aktivní využití času. 
Součástí služby je také strava, pro-
cházky anebo výlety. 

Charitní dům sv. Alžběty s denním 
centrem se nachází v Zelené ulici 
v Mariánských Horách.  (r) 
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Záběr z roku 1908 zachytil roh Davidovy a Mariánské ulice (dnes Jeremenkova 
a Mírová) s domem z 80. let 19. století. Byly v něm obchody a kanceláře firmy 
Amende a Holaň, která v přízemí zřídila knihkupectví. V prvním patře otevřeli 
v prosinci 1912 Café Industrial s luxusním interiérem. Majitelé firmy Jan Amen-
de a Josef Holaň kavárnu neprovozovali, nabídli ji nájemcům. Prvním se stal 
Ignatz Mehler, který již předtím vedl kavárnu na centrálním ostravském (dnes 
Masarykově) náměstí v Moravské Ostravě. Kavárna v tomto stylu byla jedinou 
svého druhu ve Vítkovicích, hosté se rekrutovali z vyšší střední třídy a kavá-
renské prostory často sloužily k obchodním schůzkám. Po první světové válce 
budova prošla rekonstrukcí, přibylo druhé patro, v přízemí se menší obchody 
proměnily ve větší obchodní prostory a fasáda v přízemí části dostala jednodu-
chý a v té době moderní vzhled. V současné době v domě sídlí Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna.  

Důl Petr Bezruč ve Slezské Ostravě a jeho okolí na pohlednici z poloviny 50. let 
minulého století. Důlní průzkum začal v těchto místech v roce 1838. Potvrdil 
velké množství uhlí, proto ředitel Rudolfovy huti Josef Gross nařídil v roce 1842 
výstavbu dolu, který pojmenoval po své manželce Terezii. Již v dubnu následu-
jícího roku ale důl prodal Salomonu Mayeru Rothschildovi. Těžba se z původně 
mělkého dolu rozšířila až do hloubky jednoho kilometru. U dolu vznikla v roce 
1860 koksovna s 30 a později 162 koksovými pecemi, které s přestávkami fun-
govaly až do roku 1922. Název Důl Terezie vydržel až do roku 1942, kdy byl změ-
něn na Bergschacht. Po skončení druhé světové války se důl navrátil k původ-
nímu jménu, avšak v červenci 1946 byl přejmenován na Důl Petr Bezruč. Těžba 
uhlí v dole skončila v roce 1992. Horníci těžní jámy zasypali. Novější těžní věž 
byla po vynětí ze seznamu technických památek v roce 2002 odstřelena. Starší 
věž je kulturní památkou, proto zůstala zachována.  (rs)   

proměny Ostravy na historických fotografiích a pohlednicích 

Nejstarší ostravský kulturní dům má nejširší nabídku a největší ohlas u diváků  

Zábřežský Akord získal cenu
kultura ve městě

Dům kultury Akord získal v závěru 
loňského roku cenu od Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje. 

„Chci se s vámi podělit o velkou ra-
dost, kterou máme z udělení této ceny. 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezské-
ho kraje každoročně oceňuje instituce 
a loni jsme získali cenu za dlouhodobý 
přínos v oblasti kultury my,“ byla po-
těšena jednatelka společnosti AKORD 
& POKLAD Darina Daňková. 

Zajímala se, co bylo důvodem, že 
cenu získal právě Akord. „Bylo mi 
řečeno, že ze všech kulturních domů 
v kraji nikdo nemá tak širokou škálu 
nabídky, velkou návštěvnost a takový 
ohlas u návštěvníků. Jsme z tohoto 
pohledu ojedinělí. O Akordu se hovoří 
jako o kulturním domě, ale my jsme 
v současné době kulturním, společen-
ským a kongresovým centrem,“ zmíni-
la Darina Daňková. 

V únoru Akord oslaví 60. narozeni-
ny. Je nejstarším kulturním domem 
v Ostravě. Byl založen Novou hutí 
Klementa Gottwalda v pátek 22. úno-
ra 1959.  A výročí připadá opět na 
pátek, takže 22. února letošního roku 
se v prostorách DK Akord v Zábřehu 
uskuteční veliký narozeninový ples 
s pestrým programem, který v sobě 

zahrne oslavu výročí kulturního 
domu, ale také oslavu devadesátin vít-
kovického hokeje a devadesátin Čes-
kého rozhlasu v Ostravě. Vstupenky 
na ples jsou již v prodeji a zájemci si je 
mohou zajistit na webových stránkách 
kulturního domu, na pokladně v jeho 

prostorách nebo v pobočkách Ostrav-
ského informačního centra.  

„Kromě plesu připravujeme k výročí 
Akordu celou řadu dalších akcí. S po-
drobnostmi vás seznámím v příštím 
čísle Ostravské radnice,“ slíbila Dari-
na Daňková.  (rs)

Jednatelka společnosti AKORD & POKLAD Darina Daňková s cenou od Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje.  Foto: René Stejskal 

Na internetu najdete 
encyklopedii Ostravy
Archiv města Ostravy spustil inter-
netovou Encyklopedii města Ostra-
vy. Aplikace formou vzájemně pro-
vázaných hesel podává zájemcům 
nejrůznější informace z ostravské 
historie i současnosti. 

Aktuálně byla zpřístupněna zá-
kladní sada hesel, k nimž budou 
postupně přibývat další tak, aby 
pokryla co možná nejširší spekt-
rum dějin i soudobého života měs-
ta. V encyklopedii lze zadávat hle-
dané údaje do vyhledávače, avšak 
aplikace obsahuje také abecední 
seznamy osobností a událostí. 

Dále přináší fotogalerii, která 
nabízí snímky osobností, událostí, 
stavby včetně vyobrazení na starých 
pohlednicích. Raritní jsou snímky 
z výstavby Nové radnice i návrhy 
dalších architektů na vzhled této 
budovy. Zájemci naleznou encyklo-
pedii na adrese https://encyklope-
die.ostrava.cz.  (rs)
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Slibná investice v centru města
V prosinci zastupitelé schválili prodej 
pozemků nacházejících se mezi Vel-
kou a Pivovarskou ulicí v centru Ost-
ravy. Investorem se stane společnost 
provozující sousední Léčebné laserové 
centrum.  Její projekt počítá s rozšíře-
ním stávajícího lékařského zařízení, 
výstavbou bytů a hotelu. 

Záměr navazuje na městský pro-
jekt výstavby pěti obytných domů 
a podzemních garáží na tzv. Laubech. 
Na základě požadavku památkářů by 
mělo dojít k dotvoření dvou měst-
ských bloků a vybudování nové části 
ulice Dlouhé, která se tak propojí s Pi-
vovarskou ulicí. 

Jsem upřímně rád, že se prodej po 
více než roční přípravě povedl a vě-
řím, že se investorovi dílo zdaří. V pra-
xi se pak potvrdily dva předpoklady. 
Předně, že o výstavbu v centru města 
je zájem. Dále pak, že tolik potřebné 

investice do bydlení nemusí výluč-
ně realizovat město. Jeho role se tak 
může soustředit do přípravy vhodných 
investičních příležitostí. Typickým 
příkladem je pokračování Pivovarské 
ulice směrem ke Smetanovu náměstí. 

V létě byla dokončena studie slouží-
cí jako podklad pro další prodeje. Na 
místě, kde stojí nevzhledný (byť kul-
tovní) stánek s bramborovými placky, 
bývalá prodejna jízdenek DPO a sou-
bor podivných obchůdků ze sedm
desátých let by mohly stát funkční 
moderní domy. Zájmem města by pak 
měla být zejména výstavba cenově do-
stupných nájemních bytů.    

„Na Laubech“ měli první nájemníci 
bydlet v roce 2021. Bohužel tento ter-
mín se zdá být ohrožený. Nové vedení 
města totiž dosud nezadalo ani po-
třebný archeologický průzkum. Stejně 
tak nikterak dále nerozpracovalo ani 

zmíněnou studii a nezačalo s hledá-
ním vhodných investorů. Chci věřit 
tomu, že současná nečinnost je jen do-
časnou a že představuje pouze jakousi 
„nováčkovskou daň“ způsobenou ab-
sencí profesních zkušeností. Bylo by 
opravdu smutné, kdyby Ostrava opět 
promarnila dobu ekonomického růstu 
vhodnou pro její opravdový rozvoj. 
� Lukáš�Semerák,�Hnutí�Ostravak

Vizualizace budovy s lékařskými ordi-
nacemi a hotelem. 

jak to vidí zastupitelé

Ostravou procházejí koledníci
Už tradičně s hudbou a kadidlem, 
v kostýmech tří králů navštívili na 
začátku ledna Novou radnici zástupci 
charitativních organizací, které pod 
hlavičkou Charity ČR pořádají na úze-
mí Ostravy a okolí Tříkrálovou sbír-
ku. Přijali je primátor Tomáš Macura 
a další členové vedení města. Koled-
níky doprovázel náměstek primátora 
Zbyněk Pražák.

Letošní již devatenáctá Tříkrálová 
sbírka se koná do 14. ledna. Do sbírky 
se mohou dárci zapojit i dárcovskou 
SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 
nebo 90) na číslo 87 777. Lidé mohou 
přispívat i celoročně a to prostřednic-
tvím bankovního účtu, který najdou 
na www.trikralovasbirka.cz.

 Peníze darované do zapečetěných 
tříkrálových kasiček budou využity 
na podporu pacientů mobilního i lůž-
kového hospice, lidí ohrožených soci-
álním vyloučením, lidí se zdravotním 
postižením v chráněných dílnách.

Do ulic města a okolních obcí vy-
jdou čtyři stovky tříkrálových skupi-
nek. Koledníci jsou vybaveni plasto-

vými pokladničkami zapečetěnými 
ostravským magistrátem, nebo úřady 
okolních obcí a jsou označeny červe-
nobílým logem Charity Česká republi-
ka. Vedoucí skupinky je starší patnácti 

let a disponuje průkazkou/plnou mocí 
k nakládání s pokladničkou.

Do Tříkrálové sbírky věnovali loni 
Ostravané na podporu potřebných té-
měř 2,1 milionu korun.  (hob)

Nápis K+M+B (Christus mansionem benedicat neboli Kristus požehnej tomuto 
domu) přináší domácnostem klid a štěstí. Foto:�Jiří�Zerzoň

Zbytky ze školních jídelen neskončí na skládce 
Společnost OZO Ostrava bude svážet 
a zpracovávat zbytky jídel z kuchyní 
a stravoven ostravských základních 
a mateřských škol. Odhadem se bude 
jednat o 650 tun za rok. Z tohoto od-
padu vznikne bioplyn nebo hnojivo. 
Dosud odpad z kuchyní a jídelen kon-
čil na skládce. 

„Vloni společnost OZO Ostrava re-
alizovala pilotní projekt svozu gas-
troodpadu z kuchyní 22 školských 
zařízení v Porubě. Zjistila, že by na 

skládce skončilo zhruba 185 tun zbyt-
ků. Vzhledem k tomu, že pro následu-
jící období se bude jednat o 55 jídelen, 
jejich množství by se mohlo vyšplhat 
až k 650 tunám odpadu, který neskon-
čí na skládkách, ale bude využit eko-
logicky,“ řekla náměstkyně primátora 
pro životní prostředí Kateřina Šebes-
tová.

Jedná se o poměrně významné 
množství biologicky rozložitelného 
odpadu, který bude zpracován ve fer-

mentačním zařízení nebo bioplyno-
vých stanicích. Vznikne z něj hnojivo 
nebo bioplyn.

V minulosti si svoz gastroodpadu 
zajišťovala jednotlivá školská zařízení 
samostatně různými způsoby. Někte-
rá měla svoz objednán u společnosti 
OZO Ostrava, další využívala služeb 
místních zemědělců, případně odklá-
dala gastroodpad do nádob na směsný 
komunální odpad, tedy ne vždy v sou-
ladu s platnou legislativou.  (av)

krátce z obvodů
Největší letošní investice 
PORUBA. Největší letošní investicí 
porubského obvodu je výstavba zázemí 
pro pracovníky veřejně prospěšných 
prací v areálu Nad Porubkou za 33 mi-
lionů Kč. Poruba poté bude využívat 
více zaměstnanců veřejně prospěš-
ných prací na veřejný pořádek. Další-
mi většími investicemi jsou třetí etapa 
rekonstrukce ulice Otakara Jeremiáše, 
oprava elektroinstalace v základní ško-
le Jana Šoupala anebo rekonstrukce 
tělocvičny v základní škole Porubská. 
Mexický den ve škole
PORUBA. Základní škola I. Sekaniny 
pořádá 17. ledna Mexický den. Kuchař-
ky připraví mexické pokrmy s typicky 
větším množstvím čerstvé zeleniny 
a tacos. Žáci si na tento den připravi-
li program, v němž přiblíží mexickou 
kulturu, historii a další zajímavosti. 
Školu v tento den navštíví také vý-
znamný host – mexická velvyslankyně 
Rosaura Leonora Rueda Guttierrez.
Nové náměstí centrem Jihu
JIH. Největší ostravský obvod Jih plá-
nuje vybudovat náměstí, které se stane 
centrem této městské části. Vznikne 
na prostranství naproti ubytovně Hlu-
bina u nákupního centra Železňák. Na 
ploše dále vznikne zastřešené atrium, 
budova informačního centra, náměstí 
dostane novou dlažbu, vodní prvek, 
zeleň a mobiliář. 
Výstavy a besedy v knihovně
MICHÁLKOVICE. Knihovna v Mi-
chálkovicích pořádá dvě výstavy. Lud-
vík Kunc vystavuje své kresby pod 
názvem Beskydská příroda a Zdeněk 
Holík železné svícny kombinované 
s dřevem. Obě výstavy trvají do kon-
ce ledna. Knihovna rovněž pořádá 25. 
ledna od 16 hodin besedu o Madeiře 
s manželi Timkovými a 8. února rov-
něž od 16 hodin přednášku redaktora 
a cyklisty Jana Krále pod názvem Cyk-
loslezan nejenom u tří řek. 
Projela jih Ameriky tuktukem
VÍTKOVICE. V rámci projektu Vít-
kovická mozaika se 16. ledna od 16.30 
hodin ve vítkovické knihovně usku-
teční cestovatelská beseda s Šárkou 
Kašparovou. Fotografka a cestovatelka 
bude vyprávět o cestě netradičním vo-
zítkem tuktuk napříč Jižní Amerikou. 
Za slavnými malíři
MORAVSKÁ OSTRAVA. Výtvar-
nice Lenka Kocierzová připravila na 
sobotu 19. ledna putování po ulicích 
pojmenovaných po slavných malířích 
a povypráví o jejich tvorbě. Jedná se 
o Antonína Slavíčka, Františka Že-
níška, Josefa Ladu, Josefa Mánesa, 
Luďka Marolda, Maxe Švabinského 
a Petra Brandla. Sraz je v 15 hodin na 
tramvajové zastávce Důl Jindřich.  (rs)
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. (výběr) 
14. 1. (19) Neil Simon: Drobečky z perníku (v hl. 
roli S. Stašová); 16. 1. (19) Lenka Vagnerová & 
Company: Gossip; 18. 1. (18) Ladislav Špaček – 
Největší faux pas v etiketě aneb Gentlemanem 
a  dámou za dvě hodiny; 20. 1. (15.45) Bajadéra; 
21. 1. (19) C. Magnier, M. Guillaume, J. Franco: 
Lady Oskar; 22. 1. (19) Hana a Petr Ulrychovi; 24. 
1. (19) Norsko – daleká cesta na sever; 25. 1. (19) 
William Shakespeare: Hamlet; 26. 1. (19) Fle-
ret a Zuzana Šuláková; 27. 1. (19) Můžu k tobě?; 
28. 1. (19) Líbánky na Jadranu; 29. 1. (19) Marc 
Camoletti: Miláček Anna; 1. 2. (19) Neil Simon: 
Bosé nohy v parku; 2. 2. (18.45) G. Bizet: Car-
men; 8. 2. (19) Sue Townsendová: Tajný deník 
Adriana Molea ve věku 13 a ¾; 10. 2. 19 Jaroslav 
Svěcený a Cigánski diabli.
DŮM KULTURY AKORD. (výběr) 17. 1. (17.30) 
Tradiční čínská medicína v praxi – zima a jaro; 
17. 1. (18) 3 x Zdividla – Divadelní všehochuť; 
18. 1. (19) Šťastný vyvolený – Divadlo Verze; 19. 1. 
(20) Diskoples; 22. 01. (18) Borneo, Malajsie – 
Očima Kolib(ř)íka; 24. 1. (19) The Backwards 
Beatles revival – „Love Songs“; 27. 1. (16) Pohád-
kový karneval se Zdeňkem Kačorem; 30. 1. (19) 
Federer – Nadal – Sedmá divadelní; 3. 2. (15) IV. 
ples seniorů; 6. 2. (18) Sejdeme se s Cibulkou.
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA. 20. 1. (10, 15) 
Malá Mína zmlsaná; 20. 1. (10.30, 15.30) O blýs-
kavém prasátku; 27. 1. (10, 15) Muminci: Čaro-
dějův klobouk; 27. 1. (10) Vyrob si svou loutku 
– rodinná loutkářská dílna; 10. 2. (10.30, 15.30) 
Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku.
SVATBA. Přehlídku novinek a trendů pro aktu-
ální svatební sezonu nabídne veletrh Svatba ko-
naný ve dnech od 2. do 3. února. Budoucí novo-
manželé mohou využít výstavních slev a zakoupit 
si snubní prstýnky, svatební šaty, oblek, zajistit 
hostinu, místo pro svůj obřad, objednat svateb-
ní dort, svatební menu. Na svatebním veletrhu 
Svatba se představí desítky firem z České republi-
ky, Slovenska a Polska.
FIDUCIA. 15. 1. (18) J. Palach a J. Zajíc: Stá-
le živý odkaz živých pochodní; 17. 1. (18) Zden-
ka Rozbrojová: Burňa – Od zemědělské krajiny 
s haldami; přednáška o vlivu industrializace na 
krajinu a vegetaci Ostravska na příkladu promě-
ny údolí Burňa; 27. 1. (10) Ateliér pro děti a jejich 
rodiče; 28. 1. (18) Jak(é) dělat sochy v Ostravě? 
Veřejná debata; 29. 1. (18) Matej Chrenka: Palim-
psesty, vernisáž ve Fotografické galerii Fiducia. 
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. Galerie 
výtvarného umění v Ostravě připravuje od 23. 
ledna výstavu německých autorů ze sbírky Adam 
Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl za-
hraniční provenience, která souvisí s původním 
záměrem vytvořit soubor středoevropského umě-
ní. Na výstavě budou ve viditelné převaze zastou-
peny malby, kresby a objekty charakteristické 
expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-
Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, 
Thomase Helbiga a dalších. 
TROPY NA PLÁTNĚ. Malířka Hana Mikulen-
ková vystaví v galerii ZaZa malby, které vznikly 
v průběhu loňského roku na indonéském ostrově 
Bali, kde pobývala. Do obrazů promítla tamní at-
mosféru, krásu barev, lehkost a radost, snažila se 
zachytit dynamiku přírody a esenci tropů. Verni-
sáž se koná 17. ledna v 17 hodin. Výstava trvá do 
22. února. 

co, kdy, kde ve městě Kaspszyk poprvé s Janáčkovci
Poslední lednový večer roku 2019 bude patřit kon-
certu nazvanému V tanečním rytmu. Zazní na něm 
díla Berlioze, SaintSaënse, Bernsteina a Ravela. 
Jako sólistka vystoupí srbská klavíristka Jasminka 
Stančul a ostravský orchestr bude dirigovat Jacek 
Kaspszyk. Ten patří mezi významné polské dirigen-
ty současnosti. 

Pro děti je 3. února od 16 hodin připraven Ne-
chovej se jako malý Standa! s moderátory Pavlou 
Gajdošíkovou a Michalem Sedláčkem. 

Příznivce vážné hudby potěší irský dirigent a kla-
vírista Barry Douglas, který přijíždí 4. února se svým 
repertoárem. Využívá klavír především jako zpěvný 
nástroj. Zahraje oblíbeného Čajkovského dvanácti-
dílný cyklus věnovaný jednotlivým měsícům roku 
a Schubertovy „hudební kratochvíle“, které patří 
k jeho nejhranějším a nejvděčnějším kusům. 

Na koncertě z cyklu Jeunesses musicales 7. února 
od 18 hodin zazní Galliano, Rózsa a Fibich v podání 
mladých a talentovaných hudebníků.  (hob)

Sopky v historii 
Moravy a Slezska
Návštěvníci se na nové výstavě, kterou pořádá 
Ostravské muzeum, seznámí s výbušnou historií 
Moravy a Slezska. Je těžké uvěřit, že i na naši na 
pohled klidnou krajinu, se kdysi vylévala žhavá 
láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné 
pumy, mračna ohnivého popela a z úbočí se va-
lily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo, a to 
v době dokonce geologicky „nedávné“, během 
třetihor a čtvrtohor. Četné důkazy v podobě vul-
kanických hornin z našeho území i ze světa svěd-
čí o tom, že naše Země je stále živým a dynamic-
kým tělesem. 

I Ostravské muzeum má ve svých sbírkách 
geologické exponáty sopečné činnosti a Ostravě 
bude věnována samostatná část výstavy. Část 
Slezské Ostravy leží na produktech vulkanismu 
– nejznámější je jaklovecký bazalt (čedič) a od 
něj odvozený název Bazaly. Výstava je doplněna 
o interaktivní prvky pro mládež i pro širokou ve-
řejnost a potrvá do 3. března.  (r)

Agresivita se mění v neškodnou hru
Fotografická galerie Fiducia uvádí výstavu Aleny 
Dvořákové a Viktora Fischera, kteří společně pracu-

jí na fotografických projektech od roku 1992 a jsou 
rovněž párem v soukromém životě. Používají vizu-
ální zkratky a současně poskytují dostatek prostoru 
pro představivost. 

Výstavu ve Fiducii nazvali Hodina války. Zaměřili 
se na rozvinuté evropské země. Konflikt představuje 
základní hybnou sílu vývoje lidské společnosti i je-
jich institucí. 

„Naše fotografie jsou proto pořizovány tak, aby 
vizuálně připomínaly apokalyptickou válečnou foto-
grafii, na kterou jsme si již bohužel zvykli na strán-
kách světových médií a kterou spojujeme s něčím, 
co se děje ,někde jinde´. Naše fotografie, na první 
pohled plné agresivity a úzkosti z něčeho, co stále 
podvědomě očekáváme, se při bližším zkoumá-
ní mění na neškodnou hru, i když s diskutabilním 
použitím potravin, hru založenou na historických 
a teritoriálních aspektech,“ uvedli autoři k ostravské 
výstavě. Zájemci ji mohou navštívit do 23. ledna. (rs)

Viktor Fischer při instalaci fotografií.  
 Foto: René Stejskal 

Ostravské lednové 
divadelní premiéry
Komorní scéna Aréna uvede 12. ledna hru Divadel-
ník – velmi chytře napsanou reflexi na postavení 
umělce v naší společnosti. V režii André Hübner-
Ochodla se Divadelníkem stane Marek Cisovský, 
který tak oslaví svých 25 let v Aréně.

V Divadle „12“ bude mít 24. ledna premiéru hra 
klasika a významného tvůrce absurdního dramatu 
Eugène Ionesca – Král umírá. Apokalyptická a záro-
veň groteskní vize rozpadajícího se království a jeho 
vládce krále Bérengera I., který nechce umírat. Oslo-
vuje i dnešního čtenáře svým stále aktuálním posel-
stvím. Divadlo Petra Bezruče 25. ledna představí 
novou hru Tomáše Dianišky Transky, body, vteřiny 
inspirovanou skandálním osudem československé 
atletky, jejíž sportovní úspěchy byly vymazány z naší 
novodobé historie. 

Dokonalá svatba je anglická situační komedie 
britského dramatika Robina Hawdona, která měla 
premiéru roku 1994 a od té doby se objevuje na je-
vištích celé Evropy. Od 7. února ji má v repertoáru 
i Divadlo Jiřího Myrona. (hob)

Polský dirigent Jacek Kaspszyk je ředitelem Varšav-
ské filharmonie. 
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KNIHCENTRUM. 15. 1. (18) Martina Kolníková: 
Beseda o Rusku s průvodcem; 16. 1. (16) Jan Štif-
ter: Sběratel sněhu;  17. 1. (16) Johana Hovorková 
a Pavel Šafr: Obrana před Babišem; 18. 1. (17) Petr 
Feldstein a Václav Chaloupka: Dávat koním kříd-
la; 23. 1. (16) Daniela Kovářová: Jak chovat muže; 
24. 1. (16) Filip Koleják: Zlomené křídlo; 27. 1. 
(15) Johana Hovorková a Pavel Šafr: Obrana před 
Babišem; 30. 1. (16) Kamil Rodan: Život s koru-
nou; 31. 1. (16) Romana Skálová a Dexter: Ze živo-
ta Bulíka, Pokračování Dexterových příběhů.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. 16. 1. (20) Dunaj; 
17. 1. (19) Jazz & Swing Jerryho Erbena; 18. 1. 
(20) Cross Orchestra; 22. 1. (20) T4; 23. 1. (19) 
Jan Spálený & ASPM; 24. 1. (19) Nedivoč; 25. 1. 
(18) Malina Brothers; 29. 1. (19) Ostravský dixie-
land; 31. 1. (20) Boris Band Combination; 2. 2. 
(20) Jiří Schmitzer; 6. 2. (19) Mike Ross Band; 
7. 2. (19) Neil Zaza; 8. 2. (19) Bebechy. 
BABIČKY. Soubor fotografií s názvem Babičky 
vystavuje od 31. ledna v Komorní scéně Aréna 
herečka a fotografka Petra Vlčková. V roce 2015 
vyhrála první místo v soutěži Czech press photo 
v kategorii Umění a zábava se svým souborem 
Babičky, který se zaměřuje na současnou módu 
seniorek. Práce propojuje pohled babiček pohle-
dem na pojem stáří, které se odráží v šatech, jež 
člověk obléká a v prostoru, v němž žije. V mnoha 
případech autorka pozadí dotvořila sama, jako 
vlastní reflexi jejich světa. Výstava bude ke zhléd-
nutí do konce dubna.
VĚDECKÁ KNIHOVNA. Moravskoslezskou 
vědeckou knihovnu v lednu rozzáří fotoobrazy 
havířovského fotografa Kamila Übelauera. Výsta-
va s názvem Carnevale Di Venezia potrvá až do 
28. února. Sté výročí založení Československého 
červeného kříže připomene návštěvníkům výsta-
va knih, časopisů a dalších dokumentů z fondů 
knihovny s tématem zdravovědy a poskytování 
první pomoci. Najdete ji ve vstupních prostorách 
knihovny. Ve středu 23. ledna od 16.30 bude Ma-
rek Zágora vyprávět o bibli Václava IV., skvostu 
středověké knižní kultury. 
MŮŽU K TOBĚ? Situační komedie o tom, že 
na psychiatra je zralý skoro každý. S humorem 
a ironií řeší zamotané mezilidské vztahy a civili-
zační problémy, které naši předci vůbec neznali. 
Pomoc zde hledají politik trpící stihomamem, 
promiskuitní nymfomanka, bývalý vrcholový 
hokejista, nedávný vítěz reality show, modelka 
a dealerka kreditních karet. Pomůže pacientům 
odborník na lidskou duši nebo upovídaná maji-
telka bistra se školou života? To zjistíte v Domě 
kultury města Ostravy v neděli 27. ledna od 19 
hodin. Hrají: Pavlína Mourková, Eva Decastelo,  
Michal Kavalčík, Bořek Slezáček a další.
COOLTOUR. Kulturní centrum na Černé louce 
se 15. ledna od 19 hodin promění na místo, kde 
není Swing time jen názvem oblíbeného drin-
ku na baru. Ve společnosti Bennyho Goodmana 
nebo Elly Fitzgerald vás tanečníci ze Swingville 
za živého hudebního doprovodu LAM tria pro-
vedou večerem plným živé hudby, energických 
tanců a báječných drinků i novinek ze světa mi-
lovníků tohoto (nejen tanečního) stylu. První ost-
ravská Retro Party konaná 25. ledna od 21 hodin 
bude stát za to! Rozhýbete kosti v rytmu 50. až 
90. let minulého století a zažijete neopakovatelné 
momenty s tím nejlepším, co nám hudební legen-
dy nadělily.  (hob,�rs)

co, kdy, kde ve městěKomiksové kresby ostravského malíře vycházely v časopise Rychlé šípy

Ohlédnutí za dílem Petra Barče
Nakladatelství Toužimský & Moravec vydalo v loň-
ském roce knihu Příběhy statečných, která je z velké 
části věnována především tvorbě ostravského rodá-
ka, akademického malíře Petra Barče (1941 – 2017). 
Ten začátkem 70. let nakreslil pro ostravské nakla-
datelství Puls komiksy na základě povídek Otakara 
Batličky. 

Komiksy vycházely v časopise Rychlé šípy. Barč 
přistupoval ke komiksovým kresbám pečlivě. Když 
například kreslil komiks o ploché dráze, nechal si 
nafotit přes sto fotek ze skutečných závodů, jindy 
mu figuranti sehrávali scénky z příběhu a on si je fo-
til, dokonce si vyráběl rekvizity, jako tropické přilby. 

Poté, co bylo vydávání časopisu Rychlé šípy za-
staveno, věnoval se Barč vlastní výtvarné tvorbě. 
V druhé polovině 80. let působil v opavském divadle 
jako jevištní výtvarník, v 90. letech se odstěhoval do 
Prahy. Právě v té době kreslil příběhy letce Bigglese 
a ilustroval knihy. 

Příběhy statečných uvádějí všechny Barčovy ko-
miksy vytvořené pro Rychlé šípy a také další Barčo-
vy kresby a malby, počínaje školními až po poslední 
z roku 2017. Část knihy je věnována osudu Otakara 
Batličky, který zahynul v roce 1942 v koncentračním 
táboře. Jeho povídky vycházely v 30. letech v časo-
pise Mladý hlasatel a v 70. letech posloužily jako 
podklad pro komiksové příběhy, které kreslil Petr 
Barč.   (rs) Příběhy statečných.

Současné německé umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě připravuje 
od 23. ledna výstavu německých autorů ze sbírky 
Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl 
zahraniční provenience, která souvisí s původním 
záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. 

Na výstavě v galerii  jsou ve viditelné převaze za-
stoupeny malby, kresby a objekty charakteristické 
expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-
Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, 
Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny tisky 
Markuse Selga. 

Vyvažující protipól zastupují racionálněgeomet-
rické a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo 
Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kom-
pozice Andrey Lehmann a Christiana Macketan-
ze. Výstava potrvá do 24. března.  (red)

Chagall představí tvorbu Heleny Salichové
Výtvarné centrum Chagall vystavuje malby a grafiky 
Heleny Salichové (1895 – 1975), žačky Vojtěcha Hy-
naise, Vlaho Bukovace a Vratislava Nechleby.

Rodačka z Kyjovic, kde také krátce učila v tam-
ní škole, od roku 1926 žila a tvořila v Polance nad 
Odrou.  Malovala zátiší, kytice, portréty, věnovala 
se i krajinomalbě, především Polance a okolí, zob-
razovala však i průmyslovou Ostravu. Na obrazech 
z jejího posledního období je vidět příklon k silnému 
zjednodušení malby. V grafické tvorbě se věnovala 
sociálním tématům, a také poválečné obnově Slez-
ska. Vytvořila série grafik s tematikou válkou poni-
čených staveb ve slezských městech a vesnicích.  

Byla také spisovatelkou. Psala pohádky, které 
ilustrovala, rovněž zaznamenávala různá krajová 
vyprávění. Výstava ve Výtvarném centru Chagall 
potrvá do 27. února.  (rs)Pohled na Klimkovice. 

Fotoklub Ostrava vystavuje
Po celý leden je ve foyer Nové radnice ke zhlédnutí 
výstava Fotoklubu Ostrava. K vidění jsou černobílé 
i barevné velkoformátové fotografie s ostravskou te-
matikou nesoucí název Industrial. 

Fotoklub má za sebou již více než třicetiletou his-
torii, která je úzce a nesmazatelně spjata s Ostravou. 
Město je zdrojem a inspirací tvorby jeho členů. Své 
fotografie například vystaví Dalibor Bednář, Jaro-
slav Celuch, František Havlíček, Zdeněk Janík, Ive-
ta Mutinová, Patrik Pěch, Ladislav Vavřík, Václav 
Wenzel a další. 

Fotoklub dosahuje významných úspěchů na tu-
zemských i zahraničních fotografických výstavách. 
Můžeme uvést například první místo na meziná-
rodní soutěži Interfotoklub Vsetín 2016, každoroční 
účast v soutěži moravskoslezských fotoklubů s ná-
zvem Moravskoslezský mapový okruh (MSMO).  (r)
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Nová koncertní hala bude atraktivní pro špičkové umělce a posune hudební život v Ostravě o úroveň výš

Klavírní recitály mají u diváků velký ohlas
rozhovor

Janáčkova filharmonie Ostrava nabíd-
la v sezoně 2008/2019 posluchačům 
nový klavírní cyklus. Ředitele filhar-
monie Jana Žemly jsme se zeptali, jak 
je tento cyklus úspěšný a na jaké no-
vinky se posluchači letos mohou těšit.

 ● Klavírní recitály jsou novin-
kou letošní sezony. Jak je přijali 
vaši posluchači? 

Náš program se snažíme v podsta-
tě neustále inovovat. Jednou z těchto 
inovací byl právě nový koncertní cyk-
lus, ovšem již v minulé sezoně, který 
rozšířil naše pole působnosti o něco, 
co v Ostravě stále trochu chybělo. 
Tedy pravidelnou „dávku” sólové kla-
vírní hudby v tom nejlepším podání. 
Díky našim recitálům se nám daří 
mnohem častěji zvát do Ostravy jed-
ny z nejlepších klavíristů světa, vítěze 
mezinárodních soutěží, a samozřejmě 
uvést zajímavý repertoár. Těší mě, že 
si tento cyklus prakticky okamžitě na-
šel své publikum.

● Jak jsou navštěvované ostat-
ní koncertní cykly? 

Návštěvnost koncertů Janáčkovy 
filharmonie, chce se mi říct, plynu-
le a přirozeně stoupá, ročně o pět až 
deset procent. Ostravské publikum ví, 
že přinášíme kvalitu. Ta se v dobrém 
slova smyslu stala naším standardem. 
Navíc mám pocit, že chodit na koncer-
ty klasické hudby začíná být „in”. Je to 
něco, co člověku poskytne kvalitní vy-
žití, naplní ho něčím nepopsatelným 
a zároveň je to vlastně docela nekon-
formní aktivita. Kvalitní kulturní vy-
žití je a mělo by být pevnou součástí 
inteligentní společnosti. Mám pocit, 
že se v takové společnosti nacházíme. 
A vědomí tohoto faktu zároveň napl-
ňuje nás, dává to smysl naší práci. 

● Spolupracujete i s mladými 
interprety. Dokáží to diváci oce-
nit?  

Mladým interpre-
tům se věnujeme pra-
videlně na několika 
úrovních. V rámci na-
šich edukačních pro-
gramů se věnujeme 
těm nejmenším. Zde 
samozřejmě zatím 
nemůžeme hovořit 
o  hudební interpre-
taci, ale spíše o budo-
vání vztahu k hudbě. 

Dále na úrovni zá-
kladních škol, tedy 
ZUŠ, jejichž žáci 
s námi pravidelně vy-
stupují. A nakonec na 
úrovni profesionál-
ní v cyklu Jeunesses 
musicales. Ten dává 
šanci mladým hudeb-
níkům na začátku své 
kariéry vyzkoušet si 
mnohdy poprvé pra-
covat s velkým or-
chestrem. Zároveň je 
pro nás zajímavé sle-
dovat kariéru těchto 
hráčů dále. Je milé 
vědět, že jeden z prv-
ních profesních kro-
ků ten který interpret 
učinil právě u nás. 

Kvalitativně se sa-
mozřejmě pohybu-
jeme na úrovni ostat-
ních velkých symfonických cyklů, 
a to po všech stránkách, tedy včetně 
repertoáru. Zájem o spolupráci pro-
jevily v průběhu let stovky mladých 
interpretů, z nich jsme se vždy sna-
žili vybrat opravdu ty nejlepší. Jedná 
se o lidi, kteří mohou být v budoucnu 
skutečnými hvězdami ve své branži.

● Doporučíte posluchačům ně-
které z letošních koncertů? 

Každý z koncertů stojí za poslech, 
při plánování se snažíme nepřistu-

povat na žádné kompromisy. Proto 
je těžké zvolit koncertů několik. Dám 
ale pár svých osobních tipů. Objevem 
minulého roku je pro mě italský pia-
nista Federico Colli. Jde o světového 
hráče, vítěze soutěže v Leedsu. Jeho 
provedení Rachmaninova s Janáčko-
vou filharmonií Ostrava před nedáv-
nem na Slovensku mi doslova vyrazi-
lo dech. Občas jsem si jist, že mě již 
nic nemůže překvapit a najednou se 
objevil Colli. Hluboké, precizní a při-

tom virtuózní hraní. Opravdu krása.  
V dubnu se u nás konečně představí se 
sólovým recitálem a týden poté rovněž 
zaskočí za Denise Kozhukhina a za-
hraje Čajkovského klavírní koncert 
b moll. Doporučuji také únorový kon-
cert violoncellisty Danjula Ishizaky, 
který provede sugestivního „Druhého” 
Šostakoviče anebo recitál bravurního 
irského klavíristy Barryho Douglase. 
Velký zážitek nabídne náš závěrečný 
koncert sezony, kdy zahrajeme monu-
mentální Třetí symfonii Gustava Ma-
hlera, celovečerní dílo se dvěma sbory 
a sólistkou Bernardou Fink. Jak vidí-
te, i mých tipů je poměrně dost.

● Za pár let získá Ostrava mo-
derní koncertní halu. Uvažujete 
už o náplni koncertů, abyste za-
plnili velké hlediště? 

Samozřejmě o náplni s kolegy uva-
žujeme. Nelze nad tím nepřemýšlet. 
Nicméně se nechci fixovat na dobu, 
kdy budeme hrát v novém sále. Samo-
zřejmě to bude obrovský skok kupře-
du. Ale i nyní připravujeme program 
tak, jako by koncertní hala už stála. 
Přijíždějí k nám světoví dirigenti a só-
listé, žádný z koncertů není žádným 
kompromisem. Již nyní Janáčkova 
filharmonie funguje na špičkové úrov-
ni a až budeme mít nový koncertní 
sál, orchestr kvalitativně dále poros-
te. Kapacita bude kolem 1300 míst 
a zkušenosti z Polska, kde vzniklo 
v posledních letech koncertních sálů 
snad 15, ukazují, že se lidé do těchto 
nových prostor chtějí podívat, chtějí je 
navštěvovat a jejich návštěva se stane 
součástí integrity domova – města, ve 
kterém žijeme. Nové koncertní prosto-
ry jsou navíc vždy atraktivní i pro špič-
kové zahraniční umělce, což koncertní 
život v Ostravě opět posune o úroveň 
výš. Sál bude sloužit například i Mezi-
národnímu hudebnímu festivalu Leoše 
Janáčka a jsem si jist, že se o vyproda-
nost nemusíme obávat.  (rs)

Ředitel�Janáčkovy�filharmonie�Ostrava�Jan�Žemla.  Foto: JFO

Navrhněte pedagogy na březnové 
ocenění ke Dni učitelů
Statutární město Ostrava vyzývá 
městské obvody, odbory Magistrátu 
města Ostravy, ředitele škol a škol-
ských zařízení zřízených městem 
a městskými obvody a mateřských 
a základních škol jiných zřizovatelů 
(soukromé, církevní a speciální) na 
území města, pedagogické kolekti-
vy společně s žáky a rodiči, školské 
rady, členy rady a zastupitelstva 
města k podání návrhů na udělení 
ocenění pedagogům u příležitosti 
Dne učitelů v roce 2019.

Návrhy na ocenění podávejte na  
příslušných  formulářích, které na-
leznete na odkaze: www.ostrava.cz/
cs/urad/magistrat/odborymagis-
tratu/skolstviasportu/oddeleni-
skolstvi/konkretniinformacez-
oddeleniskolstvi.

Termín pro podání návrhů je sta-
noven na 31. leden 2019. 

Pedagogové budou oceněni na 
slavnostní akci 26. března v 16 hodin 
v Multifunkční aule Gong v Dolní 
oblasti Vítkovice.  (r)

Ostravský divadelní archiv pomáhá 
plnit materiály rovněž veřejnost 
Projekt Ostravský divadelní archiv 
aktuálně přechází do druhé fáze – 
mapování a třídění pramenů v jed-
notlivých divadlech. Ukončen už byl 
sběr dat tak, aby bylo možné sestavit 
historii repertoárů všech profesionál-
ních ostravských divadel. „Na pro-
jektu se momentálně kromě vedoucí 
projektu Stanislavy Hruškové z NDM 
podílí více než desítka spolupracovní-
ků – pracovníků divadel, historiků či 
studentů. Pomáhá také veřejnost. „Za 
pomoc veřejnosti jsme velmi vděční. 
Lidé z Ostravy i okolí nám přinášejí 
především staré programy, které v ar-

chivních pramenech chybí, nebo jsou 
zastoupeny pouze v malém množství,“ 
uvedl ředitel NDM Jiří Nekvasil.

V ostravských divadlech od podzimu 
pokračuje další bádání, třídění a sou-
pis archivních pramenů. „Všechny fo-
tografie, plakáty, texty her, programy 
k inscenacím i novinové výstřižky se 
snažíme zařadit ke konkrétním insce-
nacím,“ řekla vedoucí projektu Stani-
slava Hrušková. Materiály je možné 
zapůjčit vedoucí projektu  divadelního 
archivu Stanislavě Hruškové. Zkon-
taktovat ji lze prostřednictvím emailu 
stanislava.hruskova@ndm.cz.  (rs)
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Mladá hraběnka Nora se ve vojenském špitále založeném její rodinou starala o raněné vojáky

Nora Wilczková – dobrodružství jako z románu
archiv města

V uplynulém roce jsme si připomněli 
sté výročí od založení Československa, 
ale také uplynulo sto let od ukončení 
I. světové války. Jeden neobvyklý pří-
běh, který se během nelítostného svě-
tového konfliktu odehrál, má spojitost 
s Ostravou. 

Je to příběh talentované mladé 
dívky z aristokratických kruhů, která 
spojila svůj osobní život s příslušní-
kem zdejší šlechty, potomkem hrabat 
Wilczků, jedněch z nejvýznamnějších 
majitelů uhelných dolů ve Slezské Os-
travě.

Talentovaná mladá dívka
Norberta, známější jako Nora, hra-
běnka Wilczková se narodila 18. 12. 
1888 v devátém vídeňském okrese 
v rodině hraběte Oktaviána Zdenka 
Kinského, majitele panství Chlumec 
nad Cidlinou a Georgine, rozené hra-
běnky Festetics. Jedním z jejích devíti 
sourozenců byl i Zdenko Radslav Kin-
ský, signatář prohlášení české šlechty 
zdůrazňující věrnost Československé 
republice po Mnichovu 1938. 

Nora od raného mládí projevovala 
velký talent na jazyky, ovládala vedle 
češtiny a němčiny, francouzštinu, ang-
ličtinu, italštinu, maďarštinu, chorvat-
štinu, polštinu, rumunštinu, ruštinu, 
turečtinu a některé dialekty kurdštiny. 
Zároveň se vášnivě oddávala jízdě na 
koni a byla první dostihovou jezdkyní 
v RakouskuUhersku. Láska ke koním 
a sportu byla v této větvi Kinských dě-
dičná.

Pomoc raněným
Na počátku I. světové války vybudo-
vala její rodina na svém chlumeckém 
panství z vlastních peněz vojenský 
špitál, kde se Nora společně s dalšími 
ošetřovatelkami z řad mladých šlechti-

čen starala o raněné vojáky, kteří sem 
byli evakuováni z frontových lazaretů. 
Když rakouský Červený kříž v roce 
1916 hledal dobrovolnice, které by se 
vydaly do Ruska, aby se staraly o za-

jaté rakouskouherské vojáky v zaja-
teckých táborech rozesetých po celém 
Rusku, neváhala mladá hraběnka ani 
okamžik a beze strachu, přes odpor 
rodičů, se na tuto nebezpečnou misi 
přihlásila. Tak začalo její dobrodružné 
putování po nepřátelském Rusku, při 
kterém se seznámila s budoucím man-
želem hrabětem Ferdinandem Wilcz-
kem, který byl společně s jejím mlad-
ším bratrem Zdenkem Radslavem 
zajat. Osud či náhoda tomu chtěly, že 
se s nimi Nora v jednom neutěšeném 
zajateckém táboře, kde se starala o ne-
mocné a raněné zajatce, setkala. Mezi 
její úkoly patřila snaha přesvědčit 
ruské úřady, aby z humanitárních dů-
vodů repatriovaly zmrzačené zajatce 
do vlasti. V době bolševické revoluce 
pobývala v Astrachani, tehdy nebylo 
možné pokračovat v repatriacích a její 
činnost se omezila na zdravotní péči, 
zejména o pacienty s tuberkulózou, 
kterou se sama nakazila.

Útěk v převlečení
Její budoucí muž hrabě Ferdinand 
Wilczek, se narodil 28. 5. 1893 v Dob-
roslavicích. Před válkou začal studovat 
práva, avšak narukoval hned v roce 
1914 na ruskou frontu, kde upadl 
v roce 1916 do zajetí. 

V něm se seznámil s Norou Kinskou 
a společně utekli z Astrachaně. V pře-
vlečení za sanitáře putoval se svou 
budoucí chotí přes občanskou válkou 
zmítané Rusko. Cesta z Astrachaně 
do Petrohradu jim zabrala tři měsíce 
naplněné nejrůznějšími nebezpečími 
a nástrahami. Nakonec se jim povedlo 
v červnu 1918 odjet zpátky domů.

Porubský velkostatek
Po válce hrabě dostudoval práva na 
univerzitě ve Štýrském Hradci a ujal 
se péče o porubský velkostatek. Ve 
Vídni se 8. ledna 1921 oženil se svou 

zachránkyní Norou Kinskou. Mladý 
pár pobýval v Rakousku a na porub-
ském zámku. 

Ve Štýrském Hradci se jim v říjnu 
1921 narodila dcera Georgina, která se 
v roce 1943 provdala za vládnoucího 
knížete Lichtenštejnska Františka Jo-
sefa II. Její syn Hans Adam II. je dnes 
vládnoucím knížetem tohoto alpského 
státu.

V březnu 1923 rodina pobývala v Po-
rubě, Nora očekávala příchod druhého 
potomka a nic nekazilo poklidnou ro-
dinnou atmosféru. Těhotenství se však 
na svém konci zkomplikovalo (placen-
ta praevia) a hraběnka byla převezena 
do porodnice vítkovické nemocnice, 
kde 26. 3. 1923 při porodu mrtvého 
chlapce sama zemřela. Jejich těla byla 
převezena na porubský zámek a na 
zdejším hřbitově také provizorně spo-
činula.   Hana�Šústková�

Záznam�o�úmrtí�hraběnky�Wilczkové.

Porubský zámek, kde mladý pár pobýval.

Svatební fotografie.

Mladá šlechtična pomáhala raněným 
vojákům.
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Město vzdalo hold těm, kteří ve svém volném čase nezištně pomáhají lidem v těžkých životních situacích

Ostrava již poosmé ocenila dobrovolníky
Město Ostrava v prosinci při příle-
žitosti Mezinárodního dne dobro-
volníků již poosmé ocenilo ty, kteří 
nezištně pomáhají druhým, v anketě 
Dobrovolník roku. V letošním roce 
ocenilo sedm dobrovolníků, kterým 
poděkovalo za jejich nezištnou práci 
pro druhé.  Sedm dobrovolníků pře-
vzalo čestnou plaketu Dobrovolník 
roku 2018, kterou jim předali náměst-
ci primátora Zbyněk Pražák a Andrea 
Hoffmannová.

„Dobrovolnictví je fantastická čin-
nost, zvláště v dnešní době, kdy lidé 
mají málo času. Obětovat svůj vlastní 
čas pro druhé je velká vzácnost, pova-
žuji to za akt velké lidskosti, a já vám 
za to velmi děkuji,“ řekl náměstek pri-
mátora Zbyněk Pražák. Na Ostravsku 
působí přes 700 dobrovolníků, kteří 
pro druhé obětovali 23 tisíc hodin. 
To je obrovské číslo,“ dodal náměstek 
Pražák.   

Za obětavou a nezištnou činnost 
v oblasti sociálních služeb a souvisejí-
cích aktivit, jako poděkování za přínos 
a obohacení života těch, kterým věnu-
jí svůj čas, byli plaketou Dobrovolník 
roku 2018 oceněni: 

● Lenka Černínová (Slezská 
diakonie) za práci a pomoc klientům 
s handicapem.

● Tomáš Grygier (Charita Ostra-
va) je lektorem kurzů IT dovedností 
a  základní práce na PC pro seniory. 

● Jarmila Jusková (HoST – Ho-
meStart Česká republika, z.ú.) pomá-
há klientce s výchovou 4 dětí, jedná 
se o podporu rodiny, motivaci rodičů 
a rozvíjení intelektu a schopností dětí.

● Marie Matějková (Dobrovolnic-
ké centrum ADRA Ostrava) pravidelně 
navštěvuje osamělé uživatele v Domo-
vě Sluníčko, od dubna letošního roku 
se zapojila do nového projektu Dobro-
volnického centra ADRA s názvem Se-

nioři a Děti a doprovází děti z mateř-
ské školy při procházkách.

● Barbora Seidlerová (Cent-
rum pro rodinu a sociální péči, z.s.) 
obětovala dobrovolnické práci za po-
sledních šest let 599 hodin. Věnuje se 
klientům s handicapem v době, kdy se 
chtějí osamostatnit.

● Alexandra Schwarzová (Na-
dační fond Pavla Novotného) dlouho-
době navštěvuje onkologické pacienty.

● Veronika Šutová (S.T.O.P., z.s.) 
pracuje v programu Doučování dětí ze 
sociálněkulturně znevýhodněného 
prostředí, pomáhá při doučování hol-
čičky, která je v péči babičky. 

„Vážím si toho, že mohu pracovat 
jako dobrovolnice. Taková činnost mě 
nabíjí. Největší odměnou pro mne je, 
když vidím šťastné oči seniorů,“ vy-
znala se Marie Matějková. „Když jsem 
před dvěma roky onemocněla, nebyla 
to jednoduchá situace pro mne ani pro 
rodinu. Ale posunulo mě to dál. Je těž-
ké komunikovat s onkologickými paci-
enty, ale někdy stačí je držet za ruku. 
Když se na vás pak usmějí, je to to nej-
víc,“ řekla Alexandra Schwarzová.  

Na území města Ostravy působí 
osm dobrovolnických organizací, kte-
ré sdružují celkem 734 dobrovolníků. 
Počet dobrovolnických hodin činil za 

loňský rok 22 987. Dobrovolníci tak 
oproti loňskému roku věnovali o sedm 
tisíc hodin více. Ostrava v letošním 
roce podpořila v dotační oblasti Soci-
ální péče aktivitu Dobrovolnictví část-
kou 1,3 milionu korun.

Mezinárodní den dobrovolníků je 
každoročním celosvětovým oceněním 
práce dobrovolníků, kteří věnují svůj 
volný čas a úsilí pro dobro druhých 
a celé společnosti. Jeho oslavy připa-
dají již od roku 1985 na 5. prosinec, 
kdy byl tento den vybrán Organizací 
spojených národů. Svátek tak zviditel-
ňuje práci dobrovolníků a zdůrazňuje 
její celospolečenský význam.  (rs)

Ocenění dobrovolníci za rok 2018. Zleva: Lenka Černínová, náměstci primátora Zbyněk Pražák a Andrea Hoffmannová, 
Alexandra Schwarzová, Jarmila Jusková, Marie Matějková, Veronika Šutová, Barbora Seidlerová a Tomáš Grygier. 
 Foto:�Jiří�Zerzoň

Rony – kastrovaný 3letý pes je kří-
ženec staforda a čeká více než rok na 
svůj nový domov. Hledáme zkušené-
ho pánečka, který přišel o svého bul 
přítele a chtěl by pomoci s troškou tr-
pělivosti najít Ronymu nový domov. 
Může být v bytě i zahradě.  

Endy – středně velký, divoký 3letý 
psík, který ze všeho nejvíc miluje pří-
tomnost člověka. Má rád různé hry 
a ač nemá moc zafixovanou správnou 
poslušnost, při důsledném vedení si 
vše rychle osvojí. Bude to parťák na 
akční výlety a psí sporty.

Áron – kastrovaný 3letý pes většího 
vzrůstu, bez výchovy, potřebuje trpě-
livého pána, který ho vychová. Ze za-
čátku byl nedůvěřivý, ale postupným 
kontaktem a trpělivostí je z něj velmi 
milý pes. Bude dobrý hlídač. Vhodný 
pro zkušenější chovatele.

Cézar – nenáročný, středně velký 
3letý pes, který ještě maličko hledá 
důvěru v člověka. Pokud se však blíže 
seznámí, je to nerozlučný kamarád. 
Má rád běhání a procházky. Mohl by 
odejít do rodiny se zahrádkou, nebo 
k aktivnějším lidem.  (hob)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou
Provozní 4a, Ostrava-Třebovice, tel. 599 455 191, www.utulekostrava.cz, od úterý do neděle 
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Plavecké kurzy 
pro děti v centru
Klub plaveckých sportů Ostrava po-
řádá plavecké zdokonalovací kurzy 
pro děti městského obvodu Morav-
ská a Slezská Ostrava. Kurzy pro-
bíhají každé pondělí a středu od 17 
do 19 hodin v bazénu Vodní Svět 
Sareza (bývalá Čapkárna) pod ve-
dením zkušených trenérů. V únoru 
je otevřeno nové kolo těchto kurzů, 
nabídku rozdělení dle plaveckých 
dovedností a přihlášky zájemci na-
leznou na webové stránce http://
plaveckekurzyostrava.cz/.

„Chceme zlepšit plavecké doved-
nosti ostravských dětí. Přibližujeme 
dětem plavání a nabízíme jim tak-
to vhodnou formu využití volného 
času sportovní aktivitou s nejnižším 
rizikem úrazu. Zájemcům také na-
bízíme častější účast na trénincích 
a  možnost zazávodit si,“ uvedl před-
seda klubu Jan Pala.  (rs)

Muži i ženy bojují o postup a spoléhají na tradiční podporu diváků 

Ostrava bude žít v únoru tenisem
České tenisty čeká 1. a 2. února v Ost-
ravar Aréně zápas roku. Tím je utkání 
s Nizozemskem o postup do Světové-
ho finále Davis Cupu, které se usku-
teční v listopadu v Madridu. Diváci tak 
mají jedinou příležitost fandit českým 
tenistům v domácím prostředí. Záro-
veň zažijí daviscupový zápas nového 
formátu. Hrají se čtyři dvouhry a čtyř-
hra během dvou dnů. Všechny zápasy 
mají jen dva sety s tiebreakem.

„Díky vítězství v podzimní baráži 
máme možnost bojovat ve Světové 
skupině o postup mezi 16 nejlepších 
celků světa. Ve Vítkovicích se nám 
v minulosti dařilo, sehráli jsme zde 
velké zápasy ve fantastické atmosfé-
ře, a tak věřím, že i s pomocí diváků 
se nám v novém modelu povede po-
stoupit hned napoprvé do finálových 
bojů,“ řekl k utkání kapitán daviscu-
pového týmu Jaroslav Navrátil 

Další víkend, konkrétně ve dnech 
9. a 10. února, zavítají do Ostravy 
české tenistky na zápas prvního kola 
světové skupiny Fed Cupu. Česká te-
nisová reprezentace v nejsilnějším 
složení s Karolínou Plíškovou, Petrou 
Kvitovou, Kateřinou Siniakovou a dal-
šími hráčkami se utká s Rumunskem. 
„Čeká nás hned v prvním kole silný 
tým, za který může nastoupit i světová 

jednička Simona Halepová. Ale i bez 
ní, když vynechala konec sezony a ni-
kdo neví, v jaké bude formě, mají Ru-
munky dalších pět hráček ve stovce. 
Věřím, že holky přijedou ve výborné 
formě z Australian Open,“ věří kapitán 
českého fedcupového týmu Petr Pála.

„Čeká nás unikátní akce, při které 
se během deseti dnů představí na jed-
nom místě oba reprezentační celky. 
Nepamatuji nic podobného v tenise 
a nejde o nic obvyklého ani v jiných 
sportech. Fanoušci budou mít skvělou 
příležitost vidět doma v akci naše nej-

lepší tenistky a tenisty. Výstava stříbr-
ného poháru pro úřadující vítězky Fed 
Cupu bude poděkováním fanouškům 
z regionu, kteří nám vždy vytvořili 
fantastické prostředí. Ceny vstupenek 
byly stanoveny tak, aby byly dostupné 
pro všechny a aby ani návštěva obou 
akcí nezatížila rodinné rozpočty. Ka-
pacita Ostravar Arény je na obě utkání 
šest tisíc míst,“ uvedl Miroslav Černo-
šek, majitel agentury Česká sportovní, 
která utkání Davis Cupu a Fed Cupu 
zajišťuje. Oba tenisové zápasy se ko-
nají s podporou města Ostravy.  (rs)

Ostravskému publiku se představí i dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra 
Kvitová.  Foto:�Jiří�Zerzoň

Již nyní si můžete zakoupit 
vstupenky na Zlatou tretru
Ostrava uvítá na Městském stadionu 
ve Vítkovicích ve čtvrtek 20. června 
účastníky atletického mítinku Zla-
tá tretra. Diváci se mohou těšit na 
plejádu světových atletických hvězd, 
medailistů z olympijských her, mis-
trovství světa a Evropy. První velkou 
hvězdou, která potvrdila účast, je ba-
hamská běžkyně Shaunae Millerová-
Uibová. Na olympiádě v Riu 2016 
vyhrála běh na 400 metrů známou 
„rybičkou“ do cíle, v roce 2018 byla ne-
poražena na tratích 200 a 400 metrů, 
když se jako první po devíti letech do-
stala na 400metrové trati pod 49 vte-
řin. „Na Zlatou tretru se velmi těším. 
O disciplíně, ve které se představím, se 
rozhodnu podle tréninku. Může to být 
200, 300 anebo 400 metrů,“ vzkázala 
bahamská sprinterka.

Diváci se mohou těšit i na oštěpař-
ku a atletku roku 2018 Nikolu Ogrod-
níkovou a na běžkyni na středních 
tratích Simonu Vrzalovou, která loni 
zaběhla na Tretře osobní maximum 
4:04,82. V běhu na 1500 metrů žen si 
organizátoři stanovili za cíl připravit 
takové startovní pole, aby Ostrava vi-
děla první čas pod 4 minuty. Je jisté, 
že oštěp žen bude mít na Zlaté tretře 

svou kvalitu, když organizátoři již nyní 
jednají s představitelkami světové 
špičky. Zachována bude i elitní soutěž 
mužů. Mítink Zlatá tretra se koná za 
výrazné podpory města Ostravy.

Předprodej vstupenek se rozběhl již 
v prosinci v síti Ticketstream. Orga-
nizátoři si přejí mít opět plné ochozy, 
proto stanovili jednotnou cenu 200 
korun s výjimkou hlavní tribuny, na 
kterou stojí vstupenky 1500 Kč. Děti 
do 15 roků, atletické kluby a školní au-
tobusy mají snížené vstupné. S ohle-
dem na vzdálené fanoušky, děti a mlá-
dež byl začátek hlavního programu 
posunut již na 17.30 hodin s očekáva-
ným koncem do 20 hodin.  (rs)

Medaile plavců
Z prosincového Zimního mistrovství 
ČR v plavání dorostu a seniorů v Plz-
ni  přivezli plavci KPS Ostrava 37 me-
dailí, z toho 12 zlatých, 14 stříbrných 
a 11 bronzových. Mezi seniory se z Ost-
ravanů nejlépe prosadili Marika Hud-
cová a Roman Procházka.  (jp)

Mladí basketbalisté se utkali 
na předvánočním turnaji 
Basketbalový klub Snakes Ostrava 
uspořádal o víkendu 14. až 16. prosin-
ce dva turnaje Xmas Snakes Ostrava 
Cup pro hráče věkových kategorií U13 
a U15. Každého turnaje se zúčastnilo 
10 celků z České republiky i zahraničí. 

Mezi mladšími hráči dominoval pol-
ský tým KMS Grojec, domácí obsadili 

osmou příčku. Jejich nejlepším hrá-
čem byl vyhlášen Lukáš Smažák. 

Turnaj U15 vyhrála česká reprezen-
tace. Hráči BK Snakes Ostrava ve sku-
pině zdolali jen Inter Bratislava 78:72. 
S českou reprezentací uhráli slušný vý-
sledek 60:84, přesto skončili ve skupi-
ně poslední a čekal je zápas o 9. až 10. 

příčku s maďarským 
týmem Szombathe-
lyi. Ostravané pod-
lehli 64:70 a skončili 
tak na 10. místě.  

Přesto se BK 
Snakes může po-
chlubit skvělým vý-
sledkem. Ostravský 
basketbalista David 
Mihál ovládl doved-
nostní soutěž a stal 
se celkovým vítě-
zem. Nejlepším hrá-
čem BK Snakes na 
turnaji byl vyhlášen 
Erik Havel. Ceny jim 
předali náměstkyně 
primátora Andrea 
Hoffmannová a ma-
nažer klubu Jan Ve-
selý starší.  (rs)

Vítěz dovednostních soutěží David Mihál s náměstkyní pri-
mátora Andreou Hoffmannovou a Janem Veselým starším.
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Nový investor 
míří do Mošnova
V průmyslové zóně Mošnov během 
dvou let postaví nový, moderní zá-
vod čínská firma XZB. Vznikne na 
ploše 20 tisíc m2. Práci v plně au-
tomatizovaných provozech najde 
minimálně 50 lidí. Firma působí 
v automobilovém průmyslu a vyrá-
bí zejména komponenty určené pro 
výrobu motorů. „Prioritou města 
již nejsou jen nová pracovní místa, 
která bylo potřeba řešit v době, kdy 
Ostrava procházela transformací, 
ale především aktivity investorů 
navazující na naše vysoké školy. 
Dáváme proto přednost těm spo-
lečnostem, kde existuje předpoklad 
propojení jejich vědeckovýzkum-
ných aktivit s naší akademickou 
sférou. Stále tak platí, že upřed-
nostňujeme společnosti s pracovní-
mi pozicemi s vyšší přidanou hod-
notou, což v případě společnosti 
XZB bezesporu platí,“ řekl ostrav-
ský primátor Tomáš Macura. 

V zóně už působí sedm firem, 
které zaměstnávají 4 tisíce lidí.  (av)

Uživatelé sdílených kol v loňském roce najezdili přes 130 tisíc kilometrů

Ostravští cyklisté opět využijí bikesharing
Pilotní projekt sdílení jízdních kol 
v Ostravě ukázal, že o tuto službu je 
velký zájem. Proto bylo rozhodnuto, 
že bude ve městě pokračovat i letos 
a to na daleko větším území než do-
posud. 

Rada města v prosinci schválila vy-
hlášení zakázky na koncesi pro provo-
zování bikesharingu a rozhodla vyzvat 
dodavatele k podání nabídek.

Sdílená kola by měla být k zapůjčení 
od 1. dubna do 30. listopadu, v nejex-
ponovanějších měsících by mělo být 
k dispozici až 600 kol.

„Zavedení bikesharingu mělo v Os-
travě velký úspěch, systém patřil 
k nejvytíženějším a nejúspěšnějším 
v České republice. Pro následující rok 
počítáme s rozšířením služby sdíle-
ných kol do dalších městských obvodů 
i s navýšením počtu kol. Využívání bi-
kesharingu patří k podpoře ekologic-
ké dopravy ve městě a věřím, že i díky 
většímu využívání kol se sníží množ-
ství aut na cestách,“ řekla náměstkyně 
primátora Kateřina Šebestová.

Nově mají mít všechna sdílená kola 

třístupňovou přehazovačku. Podmín-
kou koncese je, že každý uživatel bude 
mít prvních 15 minut výpůjčky zdar-
ma a cena za dalších 45 minut nepře-
kročí 25 korun s DPH.

Služba v minulém roce fungovala 
od začátku května do 21. listopadu 
a poskytovala ji společnost Rekola Bi-

kesharing. Občanům a návštěvníkům 
města bylo k dispozici 230 kol na té-
měř 60 stanicích. Nejoblíbenějšími 
a nejvyužívanějšími stanicemi byly 
Nová Karolina, Masarykovo náměstí, 
Komenského sady a Prokešovo ná-
městí. Denně si lidé půjčili téměř 600 
kol.  (red)

Bikesharing si v Ostravě našel mnoho příznivců.  Foto: Adolf Horsinka

Parkoviště pod univerzitou poslouží i veřejnosti 
Dalším výrazným krokem k oživení 
centra Ostravy je výstavba podzem-
ního parkoviště pod plánovanou uni-
verzitní budovou za Divadlem Anto-
nína Dvořáka. Parkoviště bude z velké 
části sloužit veřejnosti a jeho výhodou 
je poloha v těsném sousedství Černé 
louky a pěší zóny.

„Původní projekt počítal s několika 
venkovními parkovacími místy pro 
potřeby univerzity.  Navrhli jsme uni-
verzitě, že zafinancujeme vybudování 
podzemního parkoviště se 160 místy, 
z nichž 40 bude určeno pro potře-
by univerzity a zbývajících 120 míst 
bude sloužit veřejnosti,“ uvedl primá-
tor Tomáš Macura. Původně město 
chtělo poskytnout univerzitě dotaci, 
aby parkoviště pod budovou Kated-
ry studií lidského pohybu postavila 
sama, avšak odvod DPH by parkoviště 
prodražil o 35 milionů korun. „Proto 

podzemní parkoviště postaví město 
a to po 99 letech přejde do majetku 
univerzity. Podstatné je, že univerzitní 
budova i parkoviště budou soutěženy 

najednou a projektovány jedním do-
davatelem,“ dodal primátor Macura. 

Pozemky, na nichž vznikne univer-
zitní areál, dosud ležely ladem.  (rs)

Vizualizace�budovy�Katedry�studií�lidského�pohybu,�pod�níž�město�vybuduje�podzemní�parkoviště�
se�160�místy.�

Lednová Infotherma
Na výstavišti Černá louka se ve dnech 
21. až 24. ledna uskuteční 26. ročník 
mezinárodní výstavy Infotherma vě-
novaný vytápění, úsporám energií a  
využívání obnovitelných zdrojů. 

Výstava mapuje technický pokrok 
a stává se každoročním setkáním ná-
vštěvníků s vystavovateli a odbornou 
veřejností. Novinkou bude vstupní 
expozice moderního domu s využitím 
prvků úsporného bydlení a zdrojů vy-
tápění. Budou v ní  zakomponovány 
ukázky alternativ vytápění.   (hob)

Dohoda. Prodloužená Rudná je odblokována
K dokončení nové silnice mezi Ost-
ravou a Opavou schází dostavět 400 
metrů. Kvůli tomuto nedostavěnému 
úseku denně tisíce řidičů musí chybě-
jící úsek složitě objíždět. Kolony au-
tomobilů sjíždějí z Rudné do ulice 17. 
listopadu a podél fakultní nemocnice 
a Vysoké školy báňské jedou po Opav-
ské a až za hypermarketem Globus se 
napojují na novou silnici mezi Ostra-
vou a Opavou.

Nyní se podařilo patovou situaci 
vyřešit. Díky iniciativě kraje a města 

Ostravy se podařilo domluvit ústupky 
na straně investora – Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD), i na straně Občanské-
ho sdružení Skalka, které stavbu blo-
kovalo. ŘSD vyjde vstříc obyvatelům 
této lokality a postaví nové protihlu-
kové stěny. 

S tímto řešením souhlasí dosavad-
ní odpůrci stavby. Bez nového řešení 
protihlukových stěn by nestáhli pro-
cesní námitky, které blokovaly vydání 
potřebných stavebních rozhodnutí. 
ŘSD čeká ještě jednání o nové podobě 

lávky, která přemostí silnici i o finanč-
ním vyrovnání. 

Náměstek hejtmana pro dopravu 
Jakub Unucka poděkoval primátorovi 
Ostravy Tomáši Macurovi, ostravské-
mu magistrátu i dalším institucím, že 
se snažily najít řešení, aby se mohl za-
blokovaný úsek dostavět. 

Díky dohodě začne řízení o vydá-
ní nového stavebního povolení, které 
bude obsahovat již oběma stranami 
odsouhlašené provedení protihluko-
vých stěn.  (rs)

Kotlíkové dotace 
umožní vyměnit 
starý kotel za nový
Ve 3. výzvě kotlíkových dotací mají 
možnost domácnosti používající staré 
kotle vyměnit je za nové. 

„Tato třetí výzva je určena všem, 
kdo si chtějí pořídit namísto starého 
kotle tepelné čerpadlo, kotel na bio-
masu s ručním plněním nebo automa-
tický anebo plynový kondenzační ko-
tel. Pomůžeme vám s podáním žádosti 
o kotlíkovou dotaci i s financováním,“ 
připomenula náměstkyně primátora 
pro životní prostředí Kateřina Šebes-
tová. Zájemci si mohou zažádat o bez-
úročnou půjčku ve výši až 200 tisíc 
korun, ale musí tak učinit do konce 
letošního února. 

Zájemci získají podrobnější infor-
mace na úřadu příslušného městské-
ho obvodu.  (rs)


