
Eva Jiřičná  
navrhla proměnu  
mrakodrapu  
Ostrčilova

7

 Vizualizace AI – DESIGN

měsíčník statutárního města Ostravy

RADNICE
Ostravská knihovna  
má sto let

82 1613

Investice dokončené 
v roce 2020

V Třebovicích vznikne 
sportovní hala

Smetanův sad  
prochází proměnou

ÚNOR 2021



Město Ostrava ve svém rozpočtu 
vyčlenilo v loňském roce na investice 
2,95 miliardy korun. I s dotacemi do-
sáhl objem investic v Ostravě rekordní 
částky čtyř miliard korun. Většina 
těchto investic bude dokončena letos 
nebo v příštím roce. Podívejme se 
nyní, které důležité investice se poda-
řilo dokončit v loňském roce. Ostrava 
postavila nové byty, sportovní haly, 
opravila důležité komunikace a nema-
lé částky věnovala do infrastruktury, 
bez níž se město neobejde – přede-
vším do vodovodů a kanalizací. 

Lokalita:  
Poruba

Investice:  58,7 mil. Kč

Budova bývalé mateřské školy v Podroužkově  
ulici v Porubě se proměnila v moderní knihovnu  
s literární kavárnou.  Přízemí je vyhrazeno dětské-
mu a dospělému oddělení knihovny a literární ka-
várně, nad nimi je oddělení literatury pro dospělé. 
V patře druhé budovy vznikl multifunkční dělitelný 
sál s konferenčními prostorami. U budovy byl 
zřízen park s dětskými hřišti, terasou a parkovací 
plochou. Najdete zde prolézačky, skluzavku, par-
kour hřiště. Rekonstrukce skončila v prosinci, nyní 
je vybavován interiér a knihovna začne  
sloužit čtenářům během února. 

Lokalita: 
Moravská Ostrava

Investice:  110,9 mil. Kč

Ve dvou historických domech s kancelářský-
mi prostorami v Husově a Střelniční ulici  
v centru města vzniklo rekonstrukcí přes  
30 kvalitních bytů. Smyslem je rozšířit  
v centru Ostravy podíl kvalitního nájemního 
bydlení a s ním i přivést do centra nové  
rodiny, které jej oživí. O tento typ bydlení 
byl velký zájem a všechny byty již mají  
nové nájemníky.

Lokalita: 
Krásné pole

Investice: 54,5 mil. Kč

Víceúčelová sportovní hala je určena pro 
široké spektrum sportů – florbal, sálovou 
kopanou, volejbal, badminton, stolní tenis 
a také pro jógu nebo aerobik. Zájem o pro-
nájem volných termínů byl velký ještě před 
dokončením stavby. Hala bude sloužit dopo-
ledne školákům a v odpoledních hodinách a 
víkendech sportovním oddílům a veřejnosti.

KNIHOVNA  
PODROUŽKOVA

BYTOVÉ DOMY HUSOVA  
A STŘELNIČNÍ

SPORTOVNÍ HALA 
V KRÁSNÉM POLI
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SPORTOVNÍ HALA NOVÁ BĚLÁ

Lokalita: 
Nová Bělá

Investice: 53,2 mil. Kč

Víceúčelová sportovní hala, ve které lze hrát  
na profesionální úrovni basketbal, badminton, 
volejbal a stolní tenis, rekreačně tenis,  
házenou, florbal, futsal a další sporty.  
Stavba byla dokončena v prosinci, poté  
byl vybaven interiér a do užívání bude  
dána v únoru. 

FARSKÁ ZAHRADA 

Lokalita: 
Moravská Ostrava

Investice: 13,4 mil. Kč

Park u Havlíčkova nábřeží v blízkosti  
Černé louky dostal zcela novou půvabnou 
tvář. V této historicky cenné lokalitě vznikla 
zelená plocha s ovocným sadem a relaxační 
zónou. Vznikl veřejně přístupný oplocený 
parčík určený pro trávení volného času  
a pořádání menších společenských akcí.

VÝŠKOVICKÉ MOSTY 

Lokalita: 
Výškovice

Investice: 397 mil. Kč

Šest nových mostů nahradilo původní čtyři  
na konci své životnosti, vyměněny byly  
kolejové svršky. Město financovalo chodníky  
a cyklostezku, díky níž vznikla oblíbená  
a hojně využívaná trasa pro cyklisty.
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PSÍ ÚTULEK

Lokalita: 
Třebovice

Investice: 32,39 mil. Kč

Bývalý objekt městské policie v areálu útulku 
prošel celkovou rekonstrukcí. Ve zrekonstru-
ované budově našel zázemí administrativní 
provoz útulku, byly vybudovány nové kotce pro 
nově odchycené psy, nové skladové prostory a 
zázemí pro zaměstnance. Za poslední dva roky 
se útulek postaral o více než 900 psů. 

6
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HASIČSKÁ ZBROJNICE  
V PROSKOVICÍCH

Lokalita: 
Proskovice

Investice: 19 mil. Kč

Sbor dobrovolných hasičů Proskovice připravil 
ve spolupráci s obvodem a městem projekt  
na výstavbu dvoupodlažní zbrojnice. Nová 
budova má garáže pro dva cisternové vozy, 
zázemí a vstupní část se schodištěm, které 
jednotlivé části propojuje.

ZAHRADA DĚTSKÉHO  
REHABILITAČNÍHO STACIONÁŘE 

Lokalita: 
Poruba

Investice: 8,8 mil. Kč

Po rekonstrukci budovy stacionáře změnila 
svůj vzhled také zahrada. Nevhodný povrch 
z asfaltu nahradila litá pryž, na zahradě jsou 
nové zábavné herní prvky, byly vysazeny nové 
stromy, květinové a bylinkové záhony.

TRANSFORMACE  
DOMOVA NA LIŠČINĚ 

Lokalita: 
Slezská Ostrava, Lhotka

Investice: 40,2 mil. Kč

V rámci rozsáhlého projektu „Transformace 
pobytových služeb Domova pro osoby se zdra-
votním postižením Čtyřlístek“ byly dokončeny 
dvě novostavby rodinných domů, v Trnko-
vecké ulici ve Slezské Ostravě a v Petřkovické 
ulici ve Lhotce. Každý dům je rozdělen na dvě 
domácnosti, vždy pro šesti klientech, a má 
také zázemí pro personál.

Lokalita: Moravská Ostrava, Mariánské 
Hory, Hrušov a Muglinov

Investice: 541,6 mil. Kč

Město kontinuálně obnovuje svou vodohos-
podářskou infrastrukturu. V roce 2020 byly 
dokončeny rekonstrukce kanalizace v Morav-
ské Ostravě, Hrušově a Muglinově a v ulici 
Čs. legií a Výstavní ulici se opravil také živičný 
povrch vozovky. Stavbou „Kanalizace Hrušov – 
osady“ bylo vyřešeno odvedení odpadních vod 
z areálu OKD - Doprava v Betonářské ulici 
do stávající jednotné kanalizace. Dále byly 
převedeny odpadní vody ze stávající kanalizace 
v Orlovské ulici do nového odvedení odpadních 
vod z areálu OKD - Doprava a tím dále do sbě-
rače BA. V Hrabůvce v Moravské ulici prošel 
rekonstrukcí stávající vodovod a také přeložky 
elektrických kabelů. Následně byly upraveny 
chodníky a komunikace v celé šířce.
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VOLIÉRY PRO KONDORY  
V ZOO 

Lokalita: 
Slezská Ostrava

Investice: 44,2 mil. Kč

V areálu zoo byly zřízeny nové voliéry pro 
kondory a další ptactvo v místě bývalého  
pavilonu drobných šelem. Součástí stavby  
je přístřešek a komunikace pro návštěvníky  
a vyhlídkové terasy na pavilon a výběh  
medvědů.

MODERNIZACE BUDOVY  
HŘBITOVNÍ SPRÁVY 

Lokalita: 
Slezská Ostrava

Investice: 8 mil. Kč

Správní budova na ústředním hřbitově ve 
Slezské Ostravě prošla modernizací. Zrekon-
struovaly se kancelářské prostory, nainsta-
lovala se klimatizace a vyvolávací systém. 
Došlo k opravě hlavního schodiště a veřejného 
osvětlení.

98

REKONSTRUKCE 
KANALIZACÍ  
A VODOVODŮ

aktuality z radnice   ÚNOR 20214



Městská nemocnice Ostrava od 
19. ledna očkuje veřejnost, konkrét-
ně seniory v kategorii 80+. Očkovací 
místo v budově C1 na oddělení Vše-
obecného praktického lékařství je 
otevřeno od úterý do pátku od 7 do 
16 hodin. Očkováni jsou pouze zare-
gistrovaní senioři, kterým byl přidělen 
termín. K očkovacímu místu vstup 
i vjezd z Varenské ulice. Je nutné mít 
s sebou občanský průkaz a průkaz 
pojištěnce. Samozřejmostí je ochrana 
úst a nosu rouškou nebo respiráto-
rem. Očkuje se do ramenního svalu, 
je lepší přijít v takovém oblečení, aby 
bylo místo jednoduše dosažitelné. 
Očkování bývá kvůli administraci 
přerušeno v době od 12 do 13 hodin.

Rezervace na očkování je možná 
pouze prostřednictvím centrálního 
rezervačního systému na stránkách 
ÚZIS https://crs.uzis.cz/ nebo MZČR 
https://registrace.mzcr.cz/. Další 
informace jsou k nalezení na strán-
kách https://koronavirus.mzcr.cz/
ockovani -proti -covid-19/.

Město Ostrava pomůže seniorům 
ve věku 80 a více let, kteří se chtějí 
nechat naočkovat proti covidu-19, ale 
nemohou se sami registrovat. „Věřím, 
že většina z nich zvládne sama regis-
traci na očkování anebo jim pomo-
hou jejich blízcí. Uvědomuji si ale, že 
ne všichni tuto možnost mají. Zřídili 
jsme pro ně proto bezplatnou linku 
Městské policie Ostrava s tím, že seni-

ory poté navštíví přímo strážníci nebo 
dobrovolníci z ADRY, která bude 
v této oblasti s městem spolupracovat, 
a společně zařídí registraci,“ uvedl pri-
mátor Tomáš Macura. Číslo bezplatné 
telefonní linky: 800 199 922.

Magistrát města Ostravy také po-
skytuje pomoc s registrací k očkování 
proti covidu-19 seniorům 80+, a to 
buď na telefonní lince 599 443 242, 
nebo na magistrát mohou dojít osob-
ně kterýkoliv pracovní den v týdnu 
v době od 8.00 h do 15.30 hodin, v pá-
tek do 13 hodin. Pracovníci informač-
ního centra (kancelář č. 105) v přízemí 
budovy se jim budou rádi věnovat. RS

Očkování a registrace 
seniorů 80+

Jako společný projekt města Ost-
ravy, Moravskoslezského kraje, Fa-
kultní nemocnice Ostrava a Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity vzniká 
v pavilonu A městského výstaviště 
Černá louka velkokapacitní očkovací 
centrum k vakcinaci proti onemoc-
nění covid-19. K dispozici bude 18 
očkovacích stanovišť, přičemž každé 
zvládne 100 očkování, celkem tedy 
1800 osob denně. V provozu má být 

12 hodin denně. Na pracovišti bude 
kromě lékařů a sester i záchranná 
služba a pomocný personál. Provoz 
centra bude vyžadovat 500 lidí.

„Prioritou tohoto pracoviště je za-
jistit dostatečnou očkovací kapacitu 
pro Ostravu a její okolí. Chceme cen-
trum nejprve otestovat v pilotním 
provozu pro složky integrovaného 
záchranného systému. Začneme při-
bližně v polovině února a poté bude-

me připraveni tak, abychom zařízení 
naplno spustili od března,“ uvedl pri-
mátor Ostravy Tomáš Macura.

Očkovací centrum bude otevřeno 
až při dostatečných dodávkách vak-
cín zřejmě v průběhu března nebo 
od začátku dubna. Centrum jako 
první otestují složky Integrovaného 
záchranného systému v příštích tý- 
dnech. RS

Na Černé 
louce vzniká 
očkovací  
centrum

S velkým zájmem ostravských 
podnikatelů se setkala nabídka po-
moci ze strany města. Stejně jako na 
jaře město Ostrava nabídlo drobným 
podnikatelům jednorázovou dvaceti-
tisícovou podporu. Město k tomuto 
kroku přistoupilo, přestože je po-
stiženo poklesem daňových příjmů 
a pro zachování investic si muselo 
vzít úvěr. Rada města pro drobné 
podnikatele vyčlenila předběžně 40 
milionů korun, což znamená pomoc 
pro dva tisíce podnikatelů, kteří mu-
seli uzavřít své provozovny na zákla-
dě vládního opatření nebo jejichž 
provoz byl omezen.

Ke dni uzávěrky žádosti podalo té-
měř 2500 podnikatelů a plánovaný 
objem financí pro tuto podporu byl 
překročen. Žádosti bylo možné po-
dávat do 7. února. Rada města dosud 
schválila pro 661 podnikatelů částku 
13,22 milionů Kč.

Město Ostrava jako jedno z prvních 
v České republice zavedlo již vloni na 
jaře pro své podnikatele sérii opatření 
s cílem eliminovat dopady krizových 
usnesení vlády kvůli výskytu nemoci 
covid-19. Od března 2020 mohli os-
travští podnikatelé žádat o rychlou 
finanční výpomoc do 20 tisíc korun 
a o finanční dar až do 100 tisíc korun. 
Celkem 2557 ostravských podnikate-
lů v rámci přímé pomoci získalo od 
města finanční podporu za bezmála 
80 milionu korun.  AV

Ostrava opět  
pomáhá drobným 
podnikatelům

Očkování seniorů  
v Městské nemocnici 

Ostrava.

 MNO

„Uvědomujeme si, že současná 
ekonomická situace je pro řadu 
drobných ostravských podnika-
telů ještě horší, než byla loni na 
jaře. Cítíme, že i nyní se musíme 
postavit za živnostníky, kteří 
provozují ve městě své restau-
race, kavárny, butiky a různé 
další služby a podílejí se tak 
na vytváření atmosféry města  
a jeho ekonomické kondici.“  
Primátor Tomáš Macura

Rezervace na očkování je možná pouze prostřednictvím centrálního rezervačního systému na stránkách  
ÚZIS https://crs.uzis.cz/  nebo MZČR https://registrace.mzcr.cz/. Další informace jsou k nalezení na 
stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.
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V roce 2020 v Ostravě pokračoval 
dlouhodobý trend zlepšování kvality 
ovzduší, kdy byly naměřeny histo-
ricky nejnižší průměrné koncentrace 
polétavého prachu. K meziročnímu 
zlepšení kvality ovzduší došlo na 
všech ostravských měřicích stanicích 
a na žádné z nich nebyl překročen 
roční imisní limit pro prachové čás-
tice PM10. Na rozdíl od předchozích 
let nebyla v aglomeraci Ostrava/Kar-
viná/Frýdek -Místek zaznamenána 
žádná smogová situace.
„Vděčíme za to nejen příznivému 
počasí a v loňském roce paradoxně 
dopadům pandemie covid-19, která 
znamenala mírný pokles hospodář-
ských aktivit i menší objem dopravy. 
Projevil se ale samozřejmě také cel-
kový pokles emisí, ke kterému kon-
tinuálně dochází díky prováděným 
opatřením na všech hlavních typech 
zdrojů znečišťování,“ řekla náměst-
kyně primátora pro životní pro-
středí Kateřina Šebestová.
Přímo na území Ostravy došlo během 
minulého roku k překročení denních 
koncentrací pro polétavý prach pou-
ze na jediné stanici. Tou je Ostrava-
-Radvanice v ulici Nad obcí, která 
je klasifikovaná jako průmyslová. 
Zatímco zákon toleruje překročení 
krátkodobých koncentrací prachu 
nejvýše 35 dnů v roce, loni byl na této 
stanici překročen denní imisní limit 
pro PM10 v počtu 41 dnů. I zde však 
došlo k celkovému zlepšení, kdy ještě 
v roce 2019 byl denní limit překročen 

v délce 63 dnů, v dřívějších letech pak 
ještě déle.
„Příčiny zlepšení kvality ovzduší jsou 
komplexní. K pozitivnímu výsledku 
přispěly na jedné straně mimořádně 
dobré rozptylové podmínky, hlavně 
v prvních dvou měsících roku, loňský 
rok byl také celkově vlhčí. V případě 
poklesu koncentrací oxidů dusíku 
hrálo roli i omezování dopravního 
provozu v souvislosti s epidemiolo-
gickými opatřeními,“ uvedla vedou-
cí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ 
v Ostravě Blanka Krejčí.
Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje 
několik faktorů. Kromě geografické 
polohy a povětrnostních podmínek 
hraje velkou roli hromadění zplodin 
z průmyslových zdrojů, lokálních 
topenišť, z dopravy a velkou měrou 
hlavně v zimních měsících přeshra-
niční přenos emisí z Polska.
Město financuje provoz pěti automa-
tických měřicích stanic a speciálního 
vozu pro monitoring stavu ovzduší 
v Ostravě. Pro podporu alternativ-
ních forem dopravy byl v Ostravě 
v roce 2018 zaveden systém sdíle-
ných kol, který je od letošního roku 
již rozšířen do všech městských ob-
vodů a od spuštění jej používá téměř 
56 tisíc uživatelů. Na výměnu starých 
neekologických kotlů na území Ostra-
vy město ze svého rozpočtu vyčlenilo 
téměř 13 milionů korun. Díky tomu 
jich bylo vyměněno v Ostravě již bez-
mála jeden a půl tisíce. Na čištění ne-
jen komunikací města, ale i státních 

Kvalita ovzduší v Ostravě 
byla loni nejlepší v celé  
historii měření

„Město Ostrava se na zlepšení 
ovzduší podílí řadou vlastních 
aktivit, projektů a opatření. 
Nadstandardně jsme nejen fi-
nančně podporovali výměnu 
starých domácích kotlů, čistí-
me cesty od prachu v rozsahu, 
který nepraktikuje žádné jiné 
české město, ekologizujeme 
veřejnou dopravu tak, že již 
během několika týdnů zcela 
odstavíme dieselové autobusy 
a nahradíme je nízkoemisními 
nebo bezemisními vozy. Snižu-
jeme energetickou náročnost 
městských budov, pracujeme 
na obnově nebo založení no-
vých parků, výsadbě izolační 
zeleně, zatravňování tramva-
jových pásů. Máme také svůj 
ostravský Akční plán pro zlep-
šování ovzduší, do kterého jsme 
shrnuli všechny projekty včet-
ně časového harmonogramu. 
Mám radost, že se nám daří je 
realizovat a že plánujeme dal-
ší.“ Náměstkyně primátora 
pro životní prostředí Kateřina 
Šebestová.

Průměrné roční koncentrace prachových 
částic PM10 v Ostravě, 2010–2020. 

Vývoj průměrných ročních koncentrací PM10 v letech  
2000–2020 v ostravských průmyslových lokalitách.

 Boris Renner

a krajských cest Ostrava vynakládá 
ze svého rozpočtu každý rok cca 30 
milionů korun, výsledkem je několik 
tisíc tun sesbíraných smetků ročně. 
Společně s dalšími opatřeními a ak-
tivitami pro zlepšení ovzduší nad 
rámec svých zákonných povinnos-
tí jsou to až stovky milionů korun 
z rozpočtu města Ostravy, resp. 
městských společností, za rok. RS

Zimní Ostrava.
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Výškový dům v Ostrčilově ulici v Moravské Ost-
ravě nebude zbourán ani snížen, jak se v minulos-
ti zvažovalo. Naopak. Po rekonstrukci se promění 
v atraktivní bytový dům s vyhlídkovou kavárnou. 
Komplexní rekonstrukci budovy navrhlo renomo-
vané studio AI – DESIGN světoznámé architektky 
Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera. Ostrava 
tak nepřijde o jednu ze svých dominant.

„Do projektu jsme šli s očekáváním, zdali vů-
bec najdeme cestu, jak budovu rekonstruovat, 
a přitom do ní dostat smysluplné funkce. Prvním 
a stěžejním úkolem proto bylo prověření dlouho 
zpochybňovaných technických aspektů, stati-
ky, požární bezpečnosti, výšky pater. Samotný 
návrh pak vycházel z těchto zjištění, a nakonec 
přináší nový atraktivní a funkční dům se silným 
příběhem,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Mrakodrap bude nezbytné odstrojit na skelet, 
demontovat závadné azbestové panely a přistavět 
nové komunikační jádro – tubus se schodištěm 
a výtahy, aby dům v budoucnu splňoval všechny 
požární normy. Původně 22patrový objekt se díky 
tomuto řešení navýší o jedno patro s kavárnou 
a terasou s jedinečnou vyhlídkou na Ostravu.

V budově bude k dispozici 76 nově navrže-
ných bytů od 1+kk až po exkluzivní mezone-

tové byty v horních patrech. Vzdušnost bytům 
dodají celoprosklená okna, rohové byty získají 
prostorné balkóny s centrálně zalévanou zelení. 
V přízemí budou prostory pro obchody, recepce 
a lobby. „Studovali jsme potenciál existujícího 
bloku jako pokračování původní ideje – bydle-
ní ve výškových budovách s ohledem na dnešní 
požadavky na kvalitu, existující regulace, eko-
logii a životní prostředí. Ve spolupráci s odbor-
níky z různých profesí jsme zpracovali návrh, 
který jsme předložili,“ uvedla architektka Eva 
Jiřičná. Dodala, že byty navrhovala tak, jako by 
v nich sama chtěla bydlet.

Promění se také okolí mrakodrapu. Objekt bude 
přirozeně a bezbariérově napojen na okolí. Parko-
vání bude zajištěno v parkovacím domě, který je 
zvažován variantně v místě současného parkoviště 
nebo v místě stávající budovy s kotelnou. Počítáno 
je se 130 až 170 parkovacími místy, což převyšu-
je kapacitu dnešního parkoviště. Parkovací místa 
budou sloužit budoucím nájemníkům mrakodra-
pu i stávajícím obyvatelům z okolních domů. Cena 
rekonstrukce je odhadnuta na 390 milionů korun. 
Město zvažuje najít investora, od nějž by po do-
končení odkoupilo část bytů a parkovacích míst, 
jak je tomu u projektu Nových Laubů. RS

Mrakodrap v Ostrčilově ulici 
se promění v obytný dům  
s vyhlídkovou kavárnou

„Důvodů, proč mrakodrap ne-
zbourat a postavit na jeho mís-
tě nový dům, je několik. Lokální 
důvod je ten, že by se nám už 
pravděpodobně nepodařilo na 
daném místě postavit 23patro-
vý objekt. Tím globálním je to, 
že obnova nefunkčních budov je 
důležitým úkolem udržitelného 
stavění. Udržitelnost nejsou jen 
zelené střechy, je to také využi-
tí energie a materiálů budovy, 
která vznikla před desítkami 
let. Náklady na rekonstrukci 
přitom odpovídají nákladům 
obdobných bytových projektů, 
které v Ostravě realizujeme.“   
Náměstkyně primátora pro 
investice Zuzana Bajgarová.

 Vizualizace AI – DESIGN
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Nová víceúčelová sportovní hala 
pro volejbal, házenou, florbal, a bad-
minton s tribunami až pro 200 osob 
bude postavena poblíž Třebovického 
parku.

„V nové hale se budou konat sou-
těžní utkání ve volejbalu, házené, flor-
balu a badmintonu dorostu, juniorů 
i mužů až po zápasy druhé ligy. Hala 
o rozměru 27 x 45 metrů a výšce 13 
metrů bude využívána také k pravi-

delným tréninkům sportovních klubů 
a jednot. Svůj prostor v ní najde také 
klub moderní gymnastiky, který se 
účastní krajských soutěží a mistrov-
ství republiky,“ popsala náměstkyně 
primátora Andrea Hoffmannová.

Hala bude sloužit také klientům 
Čtyřlístku - centra pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava. Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava projevila zájem o využívání 

haly pro pravidelné hodiny tělesné 
výchovy. K dispozici bude i veřejnosti 
pro rekreační sportování a mohou se 
v ní konat různé akce pro veřejnost.

Na ploše před budovou vznikne 
parkoviště pro 19 aut s komunikací 
napojenou z ulice 5. května. Přibližně 
60 metrů od haly jsou zastávky tří au-
tobusových linek. RS

V Třebovicích vznikne 
sportovní hala

Město Ostrava zajišťuje pro obyva-
tele dobré podmínky pro sportování. 
V místech s nejvyšší poptávkou po 
sportovištích staví nové sportovní 
haly a rekonstruuje stávající areály. 
„Často se stává, že sportovní haly se 
teprve stavějí, ale sportovní kluby 
a školy si zarezervují téměř všech-
ny volné termíny pro své aktivity,“ 
zmínila náměstkyně primátora pro 
školství a sport Andrea Hoffman-
nová.

Kromě dokončené výstavby spor-
tovních hal v Krásném Poli a Nové 
Bělé v loňském roce se město Ostrava 
podílelo na přestavbě antukového po-
vrchu na multifunkční hřiště s osvět-
lením, které provozuje TJ Ostrava. 
Hřiště má dva kurty na tenis, nohej-
bal, volejbal nebo streetball, může se 
na něm hrát malá kopaná a házená. 

Výrazně se tak rozšířily možnosti 
sportování a areál byl loni v létě vyžit 
také pro konání příměstských tábo-
rů. Umělé osvětlení umožňuje využití 
i ve večerních hodinách. Město se na 
rekonstrukci podílelo částkou 1,48 
milionu korun.

Rekonstruovaný sportovní areál 
v Polance nad Odrou byl otevřen za-
čátkem října. Nově jej mohou využí-
vat kromě fotbalistů i zájemci o há-
zenou, volejbal, nohejbal, kolečkové 
sporty, hasičský sport a další spor-
tovní aktivity. Město přispělo částkou 
4,1 milionu Kč.

Proměnilo se také hřiště TJ Sokol 
Koblov. Sportovci získali nové záze-
mí a proměnou prošlo i hřiště. Are-
ál budou využívat fotbalisté, místní 
organizace, spolky a školy. Město se 
na proměně areálu podílelo částkou 

5,1 milionu korun. Rovněž hřiště ve 
Staré Bělé prošlo generální opravou 
včetně vybudování závlahového sys-
tému a drenáže. Výrazně se tak zlep-
šily podmínky pro 10 družstev FK 
Stará Bělá. Město Ostrava věnovalo 
na úpravy 1,57 milionu korun.

V prosinci skončila výstavba tří 
venkovních kurtů a rekonstrukce bu-

dovy TJ Start Ostrava -Poruba. Kurty 
budou využívat děti a mládež z tělo-
výchovné jednoty i veřejnost. Rozsáh-
lé úpravy se mohly uskutečnit díky 
dotacím ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy, Moravskoslezského 
kraje, porubského obvodu a městu, 
které se na akci podílelo částkou 2,1 
milionu korun. RS

Podmínky pro sportování  
se výrazně zlepšují

Vizualizace sportovní haly v Třebovicích. „Od Třebovic jsme převzali 
projekt, který obvod připravil 
a dovedl až do fáze zpracované 
dokumentace pro provedení 
stavby. Za město jsme poda-
li žádost o dotaci u Národní 
sportovní agentury. Celkové 
náklady jsou v tuto chvíli odha-
dovány na 110 milionů korun. 
50 milionů chceme získat z do-
tace, o další náklady se podělí 
město s městským obvodem. 
Stavba potrvá 18 měsíců a za-
hájíme ji v závislosti na získání 
dotace a výběru dodavate-
le.“ Náměstkyně primátora 
pro školství a sport Andrea  
Hoffmannová.
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Václav Kubín
předseda klubu Jednotní v ZSMO

Vilém Závada: Města

Viděl jsem města z mramoru a ze zlata,
viděl jsem Moskvu, Kyjev, Leningrad,
jak jezdce měděné až k hvězdám vzepjatá.

Viděl jsem města v troskách,  
v kterých nezbyl trám,
viděl jsem Berlín, viděl Drážďany,
kde tráva podávala rámě ruinám.
Viděl jsem města šumící jak pěna,
viděl jsem Paříž, Vídeň, Benátky,
tři stará města, věčně roztančená.

Viděl jsem města nakloněná k vodě,
Amsterodam i Bruggy, zářící
jak velké potápějící se lodě.

Byl jsem též jednou ve Stockholmu bohatém,
který se třpytí jako skvost
v noci, v tom velikém výkladu se zlatem.

Viděl jsem města jižní lahody,
Monaco, Nizzu, Split i Dubrovník,
kterak se smaží v tuku šťastné pohody.

Viděl jsem města sršící jak ohňostroj,
v kterých šum uhasne a život ustává
a kde jak vystřelený prach čpí únava.

A vidím Prahu, město s teplou pletí
a stále měňavou jak pop perleti,
a vidím Prahu jako perlu šedavou.
Znám jedno město věčně umouněné,
ohnivé, černé, grandiózní,
Ostravu, město svoje vyvolené,

město, jež dýmem vlajícím, sykotem par
z horkých úst země vydechuje
jak vulkán nesmrtelný žár.

Poznal jsem města, poznal jsem mnoho měst,
kolik jich splývá už jak mlhovina,
však jedno ve mě zní jak kovadlina

a ohněm svým mi zastiňuje smrt,
však jedno ve mě jako srdce buší,
Ostrava černá, jež mi vdechla duši.

Přeji si, aby podobné pocity zažíval každý  
Ostravák, ať již se do svého rodného města  
vrací odkukoliv. K tomuto dopomáhejme  
zodpovědnými a hospodárnými  
rozhodnutími zastupitelstva. 

Josef Babka
předseda klubu KSČM v ZSMO

Covid-19 a pohyb našich dětí

Město, jako každá jiná obec, je veřejnoprávní 
korporací občanů. Obec pečuje o všestranný roz-
voj svého území a o potřeby svých občanů. Tolik 
parafráze jedné části zákona o obcích. Bude to již 
rok, kdy prakticky byl významně omezen život nás 
občanů, a to téměř ve všech směrech. Dospělí se 
s touto situací dokážou lépe nebo hůře vyrovnat, 
vnímat nebo nevnímat tato opatření i v širších 
souvislostech. Nejpostiženější skupinou jsou naši 
nejstarší senioři a také děti. V minulosti mnohdy 

nadšené z možnosti nejít do školy, avšak nyní se 
z nechození stala noční můra, která narušila jejich 
vzájemné setkávání s kamarády, učiteli a mnohdy 
i širší rodinou. Distanční výuka prostřednictvím 
jinak oblíbených počítačů jim už není zábavou, 
ale skutečností, která již není vítána a která jim 
ztrpčuje život a mnohdy vytváří i napětí mezi nimi 
a rodiči. Kroužky, sportovní oddíly a kluby jsou 
jim zapovězeny z důvodu přijatých opatření k pan-
demii. Nedostatek pohybu a dalšího vyžití přiná-
ší i problémy ve fyzické i psychické připravenosti 
zvládnout tuto neznámou situaci.

Věřím, že návrat k relativně normálnímu životu 
se blíží. Věřím, že se školy brzy otevřou. Věřím, že 
vakcinace proti covidu-19 přinese své úspěchy jako 
v minulosti vakcinace proti řadě zhoubných nemo-
cí, které se podařilo vymýtit nebo téměř vymýtit.

A na to se musíme připravit! A nemyslím jen 
naše rodiny, ale i školská zařízení se sportovním 
zázemím zřízená městem Ostravou a jeho měst-
skými obvody. Kluby, oddíly, zájmové a spole-
čenské organizace, které sdružují naše děti v řadě 
sportovních disciplín a využívání jejich volného 
času. Musíme být připraveni prostřednictvím roz-
počtu města i městských obvodů být nápomocni 
obnovení sportovních aktivit těchto organizací. 

A mám na mysli i finanční zajištění vedení těchto 
aktivit, trenérů, cvičitelů a dalších dobrovolníků, 
bez kterých se neobejdeme. Všem je nám dostateč-
ně známo, že pandemie připravila rozpočty měst 
a obcí o značné finanční prostředky. Ale bude na 
vůli a tlaku všech zastupitelů města i městských 
obvodů, aby tato oblast nebyla krácena, ale naopak 
podpořena. Považuji to za jednu z priorit. Jde o in-
vestice do zdraví a plnohodnotného rozvoje našich 
dětí a mládeže. Rodiče vše nezvládnou! A je v zá-
jmu města i jeho povinností, aby tyto potřeby na-
šich nejmladších občanů pomohly zajistit tak, jak 
předpokládá zákon o obcích, ale i zdravý rozum. 
Investice do zdravého rozvoje našich dětí a mláde-
že je v zájmu nás všech. Věřím, že si to rada města 
a příslušné komise uvědomují a již dnes připraví 
řadu programů, postpandemických programů, kte-
ré budou realizovány v návaznosti na uvolňování 
opatření, která, věřím, brzo pominou.

Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 
21. jednání ve volebním období 2018 až 2022 
sejde 3. března od 9 hodin. Jednání je veřej-
né. Zájemci jej mohou sledovat z galerie sálu 
anebo v přímém přenosu na webových strán-
kách magistrátu. Dokumenty k zasedání jsou 
na webu www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město 
a jeho orgány – Zastupitelstvo města, kde je 
uveden také odkaz na přímý přenos. RS

Nové Ostravské kalendárium, které vyšlo v zá-
věru ledna, nabízí řadu zajímavostí z loňského 
roku. V chronologickém přehledu přináší výběr 
událostí za uplynulý rok z politického, společen-
ského, kulturního a sportovního života. Vzhle-
dem k pandemii covidu-19 se nemohl uskutečnit 
tradiční křest publikace, avšak zájemci o Kalen-
dárium si jej mohou vyzvednout v Archivu města 
Ostravy ve Špálově ulici v Přívoze. RS

Zasedání  
zastupitelů

Archiv vydal  
Kalendárium roku 2020

Přestože sloni indičtí patří mezi teplomilná 
zvířata, snášejí středoevropskou zimu dobře  
a i v tomto zimním období pobývají ve venkov-
ním výběhu. Doba pobytu venku je samozřej-
mě závislá na teplotě. Zajímavým zpestřením 
zejména pro nejmladší členy stáda je i sníh. 
Na webových stránkách ostravské zoo najdete 
ke zhlédnutí také video se zimními radován-
kami slonů. HO

Zimní  
venčení slonů
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Nové velkoformátové monitory 
a výkonné počítače zkvalitnily prá-
ci strážníků na sedmi dohledových 
pracovištích městské policie v nej- 
exponovanějších částech Ostravy. 
Umožní strážníkům lépe a rychleji 
rozpoznat ohrožující situace a zvýšit 
tím bezpečí Ostravanů. Výstupy z ka-
mer využívají kromě strážníků i další 
složky integrovaného záchranného 
systému – policie, hasiči a záchran-
ná služba.

Modernizovaná pracoviště slouží 
rovněž k rychlému zásahu při zdra-
votních obtížích občanů, řešení do-
pravní situace, poruch signalizace 

a veřejného osvětlení, odhalování 
podezřelých předmětů, hledaných 
osob i záškoláků nebo monitoringu 
práce samotných strážníků. Díky 
zlepšení technologií se o 26 % zvýšil 
počet zákroků provedených na zákla-
dě výstupů z kamer oproti předcho-
zímu roku.

Původní technologie přestala do-
stačovat stále se zvyšujícímu počtu 
kamer i jejich zlepšujícím se technic-
kým parametrům. Městský kamerový 
monitorovací systém Ostravy nyní 
tvoří více než 700 kamer a jejich počet 
se stále zvyšuje. Nainstalované moni-
tory pro nepřetržitý provoz dokážou 

zobrazovat větší množství detailů sní-
maných kamerami. Vyměněny byly 
i počítače, kterými se obraz z kamer 
zpracovává. Zvýšila se tím kvalita 
záznamů a tím i jejich využitelnost, 
snížila se spotřeba elektrické energie 
a náklady na provoz pracovišť. Stráž-
níci sledují a vyhodnocují záběry na 
monitorech nepřetržitě.

Investice do modernizace převy-
šující milion korun byla možná díky 
úspěšně získaným prostředkům z Pro-
gramu prevence kriminality na místní 
úrovni Ministerstva vnitra, 10 % bylo 
hrazeno z rozpočtu města.  RS

Nové počítače zvýšily 
bezpečí v Ostravě

Nové parkoviště u tramvajové 
smyčky v Hlučínské ulici v lokalitě 
Černý potok v Přívoze je v provozu od 
4. února. Má kapacitu 118 míst a fun-
guje v režimu park and ride – zapar-
kuj a jeď. Je určeno především pro 
automobily lidí, kteří denně přijíždějí 
do Ostravy za zaměstnáním ve smě-
ru od Hlučínska, nebo sjíždějí v této 
lokalitě z dálnice D1. Snížení počtu 
aut vjíždějících do centra také ome-
zí emise z dopravy, které znečišťují 
ovzduší v Ostravě. V budoucnu bude 
navíc snadnější vjezd na parkoviště ze 
silnice I/56, protože je naplánováno 
její rozšíření ve směru od Hlučína na 
tři samostatné jízdní pruhy. Rozšíře-
ní komunikace v Hlučínské ulici by 
mělo být podle předběžných plánů 

hotovo do několika měsíců.   
„Na novém parkovišti bylo povole-

no předčasné užívání, protože staveb-
ně už je připraveno sloužit veřejnosti. 
Hotovo včetně inteligentního parko-
vacího systému bude letos v létě, kdy 
skončí také rozšíření silnice I/56 ve 
směru od Hlučína, které na něj zjed-
noduší nájezd. Do té doby je možné 
parkoviště využívat zdarma. Násled-
ně dojde k jeho zpoplatnění s tím, že 
uživatelé budou mít zvýhodněnou 
cenu návazného cestování městskou 
hromadnou dopravou. Parkoviště 
bude pod dohledem kamer i strážní-
ků,“ informoval náměstek primátora 
pro dopravu Vladimír Cigánek. 

Výstavba parkoviště navázala na 
rekonstrukci tramvajové smyčky Čer-

ný potok. Její součástí byla přestavba 
nástupišť na bezbariérová, přeložení 
kolejí pro zjednodušení vjezdu na 
parkoviště a celkově zvýšení komfor-
tu a bezpečnosti pro cestující měst-
skou hromadnou dopravou.  

Parkoviště typu P + R (park and 
ride) se staví na okrajích měst, kudy 
projíždějí za prací lidé z přilehlých 
příměstských aglomerací. Z vybra-
né lokality musí být dobře dostupná 
městská hromadná doprava, která 
cestující rychle a levně doveze do cíle 
jejich cesty a poté zpět k jejich vozu. 
Nové parkoviště na Černém potoku 
je prvním tohoto typu v Ostravě. Pro-
jekt má pomoci s řešením parkování 
v centru a motivovat k používání eko-
logičtějších forem dopravy.  AV

Parkoviště na Černém  
potoku už slouží řidičům

„Modernizace dohledových 
pracovišť kamerového systé-
mu městské policie je dalším 
z postupných kroků, kterým 
naplňujeme dlouhodobou 
Strategii prevence kriminality 
statutárního města Ostravy. 
Pokročilé technologie pomohou 
nejen zvýšit bezpečí Ostravanů 
a objasněnost protiprávního 
jednání, ale také usnadní na-
šim strážníkům jejich náročnou 
práci.“ Náměstek primátora 
Zbyněk Pražák

„Výstavbou parkovišť na vjez-
dech do Ostravy chceme po 
vzoru vyspělých měst omezit 
počty aut vjíždějících do centra, 
a to jak z důvodu omezené ka-
pacity parkování, tak z hledis-
ka zlepšení životního prostředí 
v zastavěném území města. Při-
jíždějící mají možnost přestou-
pit na MHD nebo využít sdílená 
a kola a během několika málo 
minut se pohodlně i zdravě do-
pravit ke svému cíli. Hojně vyu-
žívané je již nyní obdobné par-
koviště na Hranečníku. Věřím, 
že i toto si získá své příznivce.“  
Náměstkyně primátora pro 
investice Zuzana Bajgarová.
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Jedním z úspěšných  
projektů programu  
fajnOVY prostor je  

vybudování dřevěného  
altánu v centru Staré  
Bělé a úprava okolí.

bojujemeprotomaska.cz

Manželům Fialovým se 30. prosin-
ce 2019 narodil ve Vítkovické nemoc-
nici Tomášek. „Zdálo se, že vše bude 
v pořádku a my byli nejšťastnější ro-
diče na světě,“ říkají manželé Fialovi. 
Do 10. měsíce bylo vše v pořádku. 
Pak rodiče zjistili, že syn si nedokáže 
sám sednout ani přetočit na bříško 
a měl problémy s polykáním větších 
soust. Při vyšetření v prosinci loňské-
ho roku lékaři zjistili, že chlapeček 
trpí spinální muskulární atrofii II. 
typu. Jedná se o nevratné odumírá-
ní nervů a následné poškození svalů. 
Lékaři zdrceným rodičům oznámili, 
že Tomášek má před sebou maximál-
ně dva roky života. Následovala další 
vyšetření v nemocnici v Brně, kde 
svitla naděje. Lékař předepsal To-
máškovi drahý lék Spinraza, úhradu 
čtyř dávek potvrdila komise zdravot-
ní pojišťovny. Spinraza neléčí, pouze 
pozastavuje rozvoj nemoci.

„Naším přáním rodičů, je aby se 
Tomášek stál díky léčbě v kombina-
ci s rehabilitací soběstačný a dožil 
se běžného věku. Budeme bojovat 
ze všech sil a uděláme pro něj maxi-

mum, co jde. I když mu osud nepřál, 
chceme žít život naplno, takový jaký 
je a užít si ho.

Ale bez vaší pomoci to nezvlád-
neme. Děkujeme za veškerou pod-
poru, ať už jde o laskavé slovo nebo 
podporu finanční. Obojí je důležité 
a my si toho nesmírně vážíme,“ řekl 
otec Tomáš Fiala. Rodiče s lékaři 
zažádali o genovou terapii Zolgen-
sma, která může přinést částečně 
zlepšení, avšak terapie vychází až na 
50 milionů korun. Další desítky až 
stovky tisíc korun stojí rehabilitace 
a pomůcky, které se musí průběžně 
měnit s růstem dítěte.

Rodiče boj záchranu dítěte nechtě-
jí vzdát. Založili proto transparentní 
účet, webové stránky bojujemepro-
tomaska.cz, kde se zájemci dozvědí 
podrobnosti o léčbě a najdou tam 
i číslo účtu, kam mohou poslat pří-
spěvek. Rodiče založili i facebookové 
stránky Bojujeme pro Tomáška. „Vě-
říme, že i díky vám nemoc porazíme 
a Tomášek udělá své první krůčky, 
i kdyby jich bylo jen pár,“ doufají 
manželé Fialovi. HK

Pomozme  
Tomáškovi

Kdo má zájem a chuť změnit své 
okolí k lepšímu a získat na to finanč-
ní prostředky z městského rozpočtu, 
může poslat svůj nápad do 4. roční-
ku dotačního programu „fajnOVY 
prostor“. Dotace na takový pro-
jekt může činit až 500 tisíc korun. 
Přihlášky lze podávat do 30. dub-
na 2021 a to i online formou krát-
kého e -mailu. Podání přihlášky je 
jednoduché. V první fázi stačí zaslat 
pouze popis projektu a přidat jed-
noduchý odhad rozpočtu, případně 
nákres nebo vizualizaci.

„Smyslem programu fajnOVY 

prostor je vylepšení veřejných míst 
a prostranství, které využíváme my 
všichni. Poprvé jsme jej vyhlásili 
v roce 2017 a od té doby finančně 
podpořili čtyřicet projektů za téměř 
10 milionů korun. Vznikl například 
jedinečný přírodní park Hrabo-
vjanka, venkovní třída v parku 
Čs. letců, nová dětská a workouto-
vá hřiště, venkovní zahrádky a po-
sezení, veřejné grily a proměnila 
se i další veřejná místa využívaná 
k odpočinku i zábavě. Zrestaurová-
ny byly historicky cenné památky 
nebo sochy a estetizací prošla i část 

některých parků a veřejných za-
hrad,“ uvedla náměstkyně primá-
tora pro životní prostředí Kateři-
na Šebestová.

Přidanou hodnotou projektů je, 
že pomáhají vytvářet místní aktivní 
komunitu, která má pak k veřejné-
mu prostoru lepší vztah a podílí se 
na jeho ochraně i údržbě. Součástí 
projektového záměru musí být také 
souhlas majitele pozemku, aby bylo 
odborné komisi při hodnocení zřej-
mé, že je projekt realizovatelný.

„Věřím, že budeme mít i letos 
možnost vybírat z množství ná-

paditých projektů, které nejenže 
vylepší kousek města, ale znovu 
naplní i další funkci dotačního pro-
gramu, a to zapojení veřejnosti, 
zájmových spolků nebo místních 
komunit do jejich tvorby,“ dodala 
Kateřina Šebestová.

Inspiraci ze zrealizovaných pro-
jektů z minulých ročníků a podrob-
né podmínky dotačního programu 
najdete na webových stránkách 
www.fajnovyprostor.cz. LL

S dotací města  
můžete měnit  
veřejný prostor
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Město Ostrava v loňském roce pod-
pořilo rozšíření služeb pro občany, 
kteří se rozhodli zbavit své závislosti na 
alkoholu nebo drogách, prošli úspěšně 
léčbou a vracejí se do běžného života. 
Pomáhají jim v tom nejen terapeuti 
a sociální pracovníci, ale i lidé, kteří 
podobnou zkušenost sami prožili. Cer-
tifikovaný recovery kouč – „průvodce 
zotavením“ má svou vlastní zkušenost 
se závislostí. Díky ní a odbornému vý-
cviku pomáhá druhým na cestě k jejich 
zdravému životu.

V Ostravě působí v oblasti před-
cházení a léčby závislostí několik od-

borných organizací a svépomocných 
skupin. Jedním z těchto míst je už 
18 let Klub Absolvent pracující pod 
hlavičkou společnosti Renarkon. Nabí-
zí lidem, kteří úspěšně prošli procesem 
úzdravy i jejich blízkým možnost vzá-
jemné a odborné podpory a posilová-
ní v životě po léčbě. Scházejí se v něm 
také svépomocné skupiny, třeba matky 
dětí se závislostmi. Klub v uplynulém 
roce poskytl zázemí i prvním ostrav-
ským recovery koučům.

Potřebujete pomoc? Najděte ji v ka-
talogu sociálních služeb na webovém 
portálu socialnisluzby.ostrava.cz. HK

Město pomáhá  
v léčbě závislostí

„Městem založená a podpo-
rovaná organizace Renarkon 
už téměř čtvrt století úspěšně 
buduje ucelený systém služeb 
pro předcházení i léčbu závis-
lostí. Zapojení recovery koučů, 
tedy lidí kteří tímto systémem 
sami prošli a využívají tak svoji 
vlastní zkušenost k pomoci dru-
hým, je dalším významným 
krokem k posílení úspěšnosti 
léčebného procesu pro potlače-
ní jejich závislosti.“ Náměstek 
primátora pro sociální věci, 
zdravotnictví a kulturu Zby-
něk Pražák

Výuku a výcvik začínajících cyk-
listů na dopravních hřištích v Hra-
bůvce, Porubě a v Moravské Ostravě 
letos pro žáky mateřských, základ-
ních a speciálních škol znovu připra-
vuje město Ostrava a vyčlenilo na ni 
370 tisíc korun.

Žáky třetích a pátých ročníků zá-
kladních škol čekají v režii Základní 
školy a mateřské školy A. Kučery 
v Hrabůvce tři vyučovací hodiny teo-
rie, zahrnující základní pravidla pro- 

vozu na pozemních komunikacích, 
význam a důležitost používání 
ochranných cyklistických přileb, 
povinné a doporučené vybavení kola 
a chování chodců jako účastníků sil-
ničního provozu. V praktické části 
výcviku si děti procvičí hlavní prv-
ky jízdy na kole – pohyb u pravého 
okraje vozovky a po hlavních a ve-
dlejších komunikacích, zastavení 
podle dopravních značek a světelné 
signalizace i jízdu o jedné ruce. Pro 
menší děti zajistí dopravní výchovu 
Mateřská škola Ukrajinská v Porubě 

a Mateřská škola Hornická v Morav-
ské Ostravě.

V loňském roce účast dětí výrazně 
ovlivnila opatření proti šíření nemoci 
covid-19. Dopravní výuky se běžně 
účastní na dva tisíce menších dětí od 
mateřinek po druhé třídy základních 
škol, kolem 1400 třeťáků, 2400 žáků 
čtvrtých tříd a 2600 páťáků. Město 
zajišťuje dopravní výchovu pro žáky 
z 34 škol, pro další školy z Ostra-
vy organizuje výuku na dopravních 
hřištích v Přívoze a ve Svinově také 
Městská policie Ostrava. RS

Děti absolvují  
v režii města  
dopravní výuku

Děti si osvojí základní znalosti z dopravní  
výchovy na dopravních hřištích.

„Výuka na dětských doprav-
ních hřištích je nejúčinnější 
formou dopravní výchovy dětí 
a osvědčenou prevencí bezpeč-
nosti silničního provozu. Proto 
jsme se rozhodli zajišťovat ji 
nejen pro žáky třetích a pátých 
ročníků základních škol, ale 
opět ji i v letošním roce rozší-
řit také pro děti z mateřských 
škol, ze speciálních mateřských 
škol a z prvních a druhých tříd 
základních škol. Děti ze třetích 
až pátých tříd budou mít navíc 
možnost prověřit nově získané 
dopravní znalosti a dovednos-
ti v oblíbené dopravní soutěži, 
své vědomosti a zkušenosti 
z dopravy v ní otestují také žáci 
z druhých stupňů základních 
škol. Ti nejlepší soutěžící nás 
potom reprezentují v navazují-
cích krajských, republikových, 
a když se zadaří i v mezinárod-
ních kolech.“ Náměstek pri-
mátora pro dopravu Vladimír 
Cigánek.

 Lukáš Kaboň

Město Ostrava vyhlásilo výběro-
vé řízení na obsazení místa ředite-
le/ředitelky příspěvkové organiza-
ce Zoologická zahrada a botanický 
park Ostrava. Bude dvoukolové, 
přihlášky do prvního kola je nutné 
odeslat do 26. února.

„V čele naší ostravské zoo chce-
me mít odborníka, který naváže 
na skvělou práci předchozího ře-
ditele Petra Čolase. Ten dokázal 
zvednout renomé ostravské zoo 
tak, že se pod jeho vedením stala 
respektovanou institucí meziná-
rodního významu na poli biodi-
verzity a ochrany přírody. Na 
sestavení kritérií do výběrového 
řízení jsme spolupracovali s Unií 
českých a slovenských zoologic-
kých zahrad. Nový ředitel by měl 
nastoupit k prvnímu dubnu to-
hoto roku,“ vysvětlila náměstkyně 
primátora pro životní prostředí Ka-
teřina Šebestová.

Na post ředitele je požadováno 
vysokoškolské vzdělání s minimál-
ně pětiletou praxí na vedoucí pozi-
ci v prostředí zoologických zahrad 
nebo ochrany přírody. Vyžadovány 
jsou vysoké znalosti v oblasti práce 
se zvířaty, welfare, ochrany druhů 
a životního prostředí. Samozřej-
mostí jsou manažerské, organi-
zační, komunikační a prezentační 
schopnosti.

Přihlášky bude možné zasílat 
poštou či doručit osobně na po-
datelnu Magistrátu města Ost-
ravy v termínu do 26. února do 
13 hodin. Spolu s přihláškou musí 
uchazeči doložit životopis, svou 
koncepci rozvoje zoo, doklad 
o vzdělání a výpis z rejstříku tres-
tů. Vyhlášení výběrového řízení je 
zveřejněno na úřední desce ma-
gistrátu, na webových stránkách 
města, Unie českých a slovenských 
zoo, ostravské zoo a na sociálních 
sítích. AB

Bude vybrán 
nový ředitel 
zoologické 
zahrady
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Ostravská knihovna  
má sto let

Čtenářské spolky
To neznamená, že by ve městě 
knihovny nebyly. Byly to však neve-
řejné spolkové knihovny přístupné 
jen členům a přispěvatelům čtenář-
ských spolků. Také první knihovny 
přístupné veřejnosti byly spolkové. 
Česká byla otevřena v roce 1897 
a k dispozici bylo jen asi tisíc svaz-
ků a v čítárně bylo zájemcům vy-
loženo přes 50 časopisů. Otevřena 
byla v pondělky, čtvrtky a neděle 
vždy od 12 do 21 hodin. Německá 
veřejná spolková knihovna založená 
o rok později byla nepoměrně větší. 
V polovině 20. let 20. století dosáhla 
počtu 15 000 knih (česká knihovna 
v roce 1921 evidovala 1854 svazků 
knih). Právě tyto knihovny se staly 
základem knihovního fondu měst-
ské veřejné knihovny a čítárny.

Prvních 489 čtenářů
Knihovna se zprvu nedočkala své-
ho vlastního stánku. Město dalo 
k dispozici budovu německé obec-
né a měšťanské školy v Hasnerově 
ulici (dnes Purkyňova, budova byla 

v roce 1944 vybombardována a nyní 
je v místě placené parkoviště). Tyto 
prostory byly současně vyhrazeny 
knihovně české i německé, přičemž 
první podlaží bylo přiděleno čes-
ké veřejné knihovně, přízemí pak 
knihovně německé. Společná čítár-
na pro obě knihovny byla umístěna 
v přízemí pod správou české knihov-
ny. V prvním roce měla knihovna 
489 čtenářů a poskytla 9 875 svazků 
výpůjček.

Dva miliony výpůjček
Také ve Slezské Ostravě vznik-
la veřejná knihovna, a sice v roce 
1920 sloučením do té doby existu-
jících spolkových knihoven. V roce 
1921 byly založeny rovněž veřejné 
knihovny ve Vítkovicích, Marián-
ských Horách a Hrabůvce, roku 
1922 v Přívoze a Nové Vsi, v roce 
1923 v Zábřehu nad Odrou a Hul-
vákách. Kromě toho měl Přívoz od 
roku 1923 a Vítkovice od roku 1924 
dětské čítárny. V roce 1926 bylo 
v Moravské Ostravě osm českých 
obecních knihoven vlastnících přes 

45 000 svazků a dosahujících skoro 
půl milionu výpůjček. Do roku 1930 
překročil knihovní fond 50 000 knih 
a počet vypůjčených knih se zvýšil 
na dva miliony.

Dočasných 67 let
Když byla 23. června 1929 starostou 
Janem Prokešem slavnostně otevře-
na nová budova městské spořitelny 
na dnešním náměstí Dr. E. Beneše, 
postavená podle projektu Karla Ko-
tase, bylo její levé křídlo určeno pro 
potřeby městské knihovny. Mělo to 
být řešení dočasné, avšak v našich 
poměrech víme, že dočasnost mívá 
delší trvání. V případě městské 
knihovny trvalo od 9. února 1930 
až do 13. ledna 1997, kdy tato vý-
znamná paměťová instituce nalezla 
své důstojné umístění v budově při 
Havlíčkově nábřeží u mostu Miloše 
Sýkory uprázdněné po zrušeném 
podniku Obnova.

Antonín Barcuch

   Čítárna německé spolkové knihovny, počátek 20. století

   Čítárna městské knihovny v budově spořitelny v roce 1955.

Hasnerova (nyní Purkyňova) ulice s budovou německé obecné a měšťanské školy 

(vlevo), první sídlo městské veřejné knihovny a čítárny v Moravské Ostravě

Zpráva o činnosti městské knihovny za rok 1925 

otištěná v deníku Duch času 8. ledna 1926. 

V těchto dnech si připomínáme 100 let od otevření veřejné městské 
knihovny a čítárny v Moravské Ostravě. Stalo se tak 9. února 1921, kdy 
bylo zahájeno půjčování knih, a to na základě usnesení správní komise 

města Moravské Ostravy z května 1920.
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Ostravská Galerie Díra opustila 
prostory Hlubiny v Dolních Vítkovi-
cích a přestěhovala se do bývalého 
salonku restaurace do Domu kultury 
města Ostravy. Svou činnost v no-
vých prostorách zahájila výstavou 
věnovanou Miloši Budíkovi, který je 
spoluzakladatelem brněnské umělec-
ké skupiny ze šedesátých let VOX a je 
autorem takzvaných fotografií všed-
ního dne. Výstava se jmenuje Miloš 
Budík, Nalezeno II.

Zájemcům galerie v budoucnu, až 
to epidemická situace dovolí, nabíd-
ne i plně vybavenou a funkční tem-
nou komoru. HO

Národní divadlo moravskoslezské 
chystá dvě premiéry. Zkouší původ-
ní muzikál Harpagon je lakomec? 
a operu Tosca skladatele Giacoma 
Pucciniho. Diváci ale budou mít 
šanci vidět jen operní premiéru, kte-
rou divadlo uvede na svém youtube 

kanálu. Premiéru muzikálu divadlo 
streamovat nebude a diváci si budou 
muset počkat na otevření divadel. 
Podle vedení divadla jde o inscenaci, 
která vyžaduje interakci s diváky.

Muzikál Harpagon je lakomec? na 
motivy Lakomce od Moliéra napsa-

li Boris Urbánek (hudba), Vojtěch 
Štěpánek (libreto) a Jiří Krhut (texty 
písní). Hlavní roli dostal jako dárek 
k šedesátinám Libor Olma. Klasic-
ké dílo z roku 1899 bude mít ostré 
premiéry na kanále youtube NDM 
u obou obsazení. První 13. února, 

druhé pak o dva dny později 15. úno-
ra. Hlavní roli svěřili režisér Jiří 
Nekvasil a dirigent Marek Šedivý 
německé sopranistce Maidě Hunde-
lingové, držitelce Ceny Thálie. HO

Galerie  
Díra se  
přestěhovala 
do domu  
kultury

Jedna z vystavených fotografií od Miloše Budíka.

Národní divadlo  
moravskoslezské  
chystá dvě premiéry

Operní pěvkyně Maida Hundelingová. 

 NDM – Martin Popelář

Letošní rok v Knihovně města Os-
travy se nese ve znamení stého výro-
čí jejího založení. Výroční kampaň 
Knihovny města Ostravy se zaměřuje 
na čtenáře, návštěvníky a všechny 
sympatizanty, kterým chce poděko-
vat za jejich přízeň. Nazvala ji Daruj-
me a nechme se obdarovat. Jako nit 
se celým rokem ponese myšlenka, 
že obdarovat a nechat se obdarovat 
lze různými způsoby. Kampaň za-
čala v únoru pod názvem Darujeme 
úsměv. Knihy se do knihoven na-
kupují a řada z nich knihovnu musí 
opustit. V březnu knihovna proto 
daruje knihu v rámci projektu Druhý 
život knih. Každý další měsíc připraví 
nová překvapení. Čtenáři se více do-
zvědí na webu knihovny, Facebooku 
a Instagramu. AB

Slavící 
knihovna  
obdaruje  
čtenáře
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Instalace Jakuba Černého.  Tomáš Knoflíček

Porubská galerie Dukla je jednou 
z mála, kterou mohou lidé navštívit 
i v době proticovidových opatření. 
Tvoří ji totiž výlohy v průchodu 
u bývalého kniha Dukla. Výstavu 
pod názvem Modely paměti při-
pravili dva umělci, Libor Novotný 
a Jakub Černý a každý svůj prostor 
k vystavování pojal odlišně. „Za-
bývám se kresbou s odkazy na re-
nesanci a manýrismus. Používám 

však jen fragmenty,“ uvedl Libor 
Novotný.

Jakub Černý v jedné z výloh pro-
mítá ve smyčce video zachycující 
kácení stromu. Ve druhé výloze vy-
stavil dřevo, které daroval jeho ka-
marádovi dědeček a nyní musí pět 
let vysychat. Tato část je doplněna 
křížem s odkazem na Novotného 
kresby. V třetí výloze Černý staví 
zeď. Kousek od svého bydliště na-

šel spadlou zeď, část cihel převezl 
do galerie a tam zeď znovu staví. 
Když se dostává ke konci, začne 
brát cihly od začátku, takže jako 
u videa vzniká nekonečná smyčka 
a zeď nebude nikdy dostavěná. Vý-
stava potrvá do 4. dubna. RS

Ostravský autor Oldřich Šuleř 
vydal knihu V očích měli plame-
ny. Vypráví v ní příběh Jana Zajíce, 
tzv. pochodně 2, a jeho přítele. Pří-
běh zpracoval literárně, ale vycházel 
ze skutečných událostí. Šuleř čerpal 
z archivů, z reportáží, dokumentár-
ních filmů, ze vzpomínek Zajícových 
kamarádů a především z vyprávění 
Zajícova přítele Jana Nykla. „Marná 
snaha odradit kamaráda od jeho 
tragického záměru, obviňování, 
stíhání pro trestný čin napomáhání 
k sebevraždě a nátlak Státní bez-
pečnosti vedly k tomu, že po dalších 
50 let o svých zážitcích mlčel. Proto 
s jediným přímým účastníkem celé 
události také žádný novinář nebo 
historik nehovořil,“ uvedl Oldřich 
Šuleř.

V knize se díky vzpomínkám Jana 
Nykla objevují dosud nepublikovaná 
fakta. Přinesl tak nový úhel pohledu 
na čin Jana Zajíce. RS

Ostravská básnířka po šesti sbír-
kách vydala povídkovou knihu Neče-
kej záchranné lano. Popisuje příběhy 
a prožitky žen v různých obdobích 
jejich života, které od svých blízkých 
někdy odmítnou a jindy přijmou 
hozené záchranné lano. Zdánlivě 
běžné události, které mohou potkat 
kohokoliv, mají svou hloubku. Je 
profesor, který u zkoušek trápí stu-
denty, jen protivným staříkem? Jaké 
to je, když se mladá dívka hned první 
den v práci v pečovatelském domově 
potká se smrtí? Vzpomínka zamíří 
k vlastní babičce, s níž jako dítě plá-
novala podniknout hodně věcí, jenže 

v pubertě přišly jiné zájmy. Babička 
už není mezi námi a čas se nedá vrá-
tit. Anebo matka zapřemýšlí nad tím, 
jak se její dcera chová ve společnosti 
vrstevnic, když v tramvaji zaslechne 
značně frivolní rozhovor osmnácti-
letých dívek. A jaké to je najít novou 
známost v seniorském věku? Jednou 
natrefíte na přidrzlého proutníka, 
který hledá spíše služku než partner-
ku, jindy vás obletuje roztomilý ho-
mosexuál, který si chce jenom popo-
vídat, až vás nakonec osloví chlapík 
stejného věku. Je ten pravý? O tom 
všem vypráví Eva Kotarbová. RS  

Nečekej  
záchranné lano

V očích 
měli  
plameny

Nová výstava  
v Dukle
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Kompletní revitalizaci Smetanova 
sadu v Mariánských Horách zaháji-
lo město Ostrava v lednu. Zpevně-
né trasy nahradí přírodní materiál, 
v parku budou vysazeny stovky tr-
valek, travin a cibulovin včetně tu-
lipánů, narcisů, krokusů a kosatců. 
Vzniknou nová místa k posezení.

„Samotný park je tvořen dvěma 
alejemi vzrostlých stromů, které 
v maximální možné míře zacho-
váváme. Dojde k výsadbě nových 
stromů, trvalkových záhonů i keřů. 
Na vybraných místech v zeleni bude 
mírnou modelací terénu dosaženo 
přívětivého prostředí, které nabídne 
vhodná a atraktivní místa k posezení 

a procházce. Chodník s asfaltovým 
povrchem, který vede alejí a chod-
ník, který protíná park diagonálně, 
budou odstraněny a nahrazeny jed-
nou páteřní trasou. Ta je navržena 
tak, aby kopírovala přirozený pohyb 
pěších a přitom se vyhnula stávají-
címu kořenovému systému dřevin,“ 
doplnila náměstkyně Kateřina Še-
bestová.

Součástí návrhu, který zpracovala 
architektka Iveta Seitzová z Ateli-
éru Genius loci, je vybudování no-
vých pěších tras, výměna veřejného 
osvětlení, doplnění mobiliáře ze-
jména o lavičky a zídky k posezení, 
stojany na kola a pískoviště pro děti. 

V prostoru budou umístěna také 
umělecká díla.

„V parku se objeví několik odka-
zů na skladatele Bedřicha Smetanu, 
například v kamenných deskách 
vytesané názvy symfonických básní 
z cyklu Má vlast nebo v opěradlech 
laviček z tropického dřeva budou 
vypáleny takty z jeho oper. Odkazu 
Bedřicha Smetany bude věnována 
také nově instalovaná informační 
tabule,“ popsala architektka Iveta 
Seitzová. Úpravy parku potrvají do 
poloviny letošního roku. RS

Smetanův sad  
prochází proměnou

Zlepšení kvality pitné vody, 
spodních vod a životního prostře-
dí přinese rekonstrukce kanaliza-
ce a vodovodního řadu ve Svinově. 
Stávající kanalizace je v havarijním 
stavu a rozsáhlá rekonstrukce, kte-
rá patří k jedné z největších investic 
města do těchto sítí a která začala loni 
v březnu, běží podle harmonogramu. 
Odpadní vody budou po dokončení 
svedeny do Ústřední čistírny odpad-
ních vod a již nebudou vypouštěny 
do místních toků Porubka a Mlýnka. 
Opraveno bude téměř pět kilometrů 
kanalizačních a vodovodních sítí. Cel-
ková cena prací včetně výstavby dvou 
čerpacích stanic činí i s DPH 70,3 
milionu Kč. Město uhradí 39,9 mili-
onu a zbývající částku pokryje dota-
ce Ministerstva financí. Práce skončí  

v květnu příštího roku. Vodovodní 
řad je již opraven v ulicích Bratří Sed-
láčků, Hrabyňská, Hečkova a Krůč-
kova, dostavěna byla čerpací stanice 
v Polanecké ulici. Letos pokračuje 

rekonstrukce kanalizace v ulicích 
Bratří Sedláčků, Hrabyňská, Hečkova 
a Krůčkova a vodovodního řadu v Ax-
manově ulici. Po dokončení získají do-
tčené komunikace nový povrch. RS

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
ve Svinově pokračuje podle harmonogramu

„Park je uprostřed hustě osídle-
ného území, proto jsme od za-
čátku komunikovali s obyvateli 
přilehlých domů a se zástupci 
střední školy. Jsem ráda, že 
se zapojili. Mohli jsme tak za-
pracovat jejich připomínky a 
přizpůsobit projekt jejich po-
třebám.  Například část parku 
nejblíže k panelové zástavbě 
bude sloužit k odpočinku pro 
rodiče s dětmi a seniory, dláž-
děná zóna u vstupu do budovy 
střední školy zase poskytne do-
statek prostoru pro setkávání 
studentů a jejich krátkodobou 
relaxaci.“ Náměstkyně pri-
mátora pro životní prostředí  
Kateřina Šebestová.

„V Ostravě máme 908 kilo-
metrů kanalizační a 1068 ki-
lometrů vodovodní sítě. Jejich 
majitelem je město Ostrava 
a systematicky pracujeme na 
jejich obnově i rozvoji. Pro le-
tošní rok jsme pro tento účel 
vyčlenili částku 777 milionů 
korun, což je zhruba dvojnáso-
bek oproti předchozím létům. 
Plánujeme zahájení 28 nových 
staveb např. ve Slezské Ostra-
vě, Nové Bělé a v Moravské Os-
travě v ulicích Sadová, Hrušov-
ská, U Parku a Budečská. Letos 
dokončíme 26 staveb, přede-
vším rekonstrukci klíčového 
sběrače B podél řeky Lučiny 
a vybudujeme nový sběrač až 
k Léčebně dlouhodobě nemoc-
ných v Radvanicích.“ Náměst-
kyně primátora pro investice  
Zuzana Bajgarová.

Nová podoba Smetanova sadu ve vizualizaci ateliéru Genius loci.
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