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Pro rok 2021 Ostrava vyčlenila na městské 
investice do té doby historicky rekordní 
částku, kterou překonal teprve rozpočet 
schválený pro rok 2022. Tyto prostřed-
ky byly vynaloženy v mnoha oblastech. 
Nejvíce peněz směřovalo do vodohospo-
dářských staveb, zdravotnictví, sociálního 
sektoru, kultury a parkovacích ploch. Po-
zadu však nezůstal ani rozvoj bydlení nebo 
dopravní infrastruktury. V mnoha případech 
se na financování podílely jednotlivé měst-
ské části, pomáhaly rovněž státní a evrop-
ské dotace. Pojďme si nejzajímavější loňské 
investice připomenout.

Lokalita: 
Poruba

Investice:  450,46 mil. Kč (bez DPH)

Známý kulturní dům ze 60. let, spojený napří-
klad se začátky Jaromíra Nohavici, se proměnil 
v moderní multifunkční stánek kultury odpovídající 
požadavkům 21. století. Návštěvníci mohou využít 
divadelní sál pro 400 lidí, společenský sál, malou 
scénu pro 100 osob, cvičební sál, pět salonků nebo 
kino pro 74 diváků. Součástí Pokladu je restaurace 
s terasou a klubovým prostorem. Provoz zrekon-
struovaného Pokladu byl zahájen v srpnu.

Lokalita: 
Moravská Ostrava a Přívoz

Investice:  77,69 mil. Kč

Sedmipodlažní bytová rezidence nabízí po 
zrekonstruování celkem 26 bytů různých 
dispozic. Od jednoho čtyřpokojového přes 
čtyři třípokojové po jedenadvacet dvoupoko-
jových. Vnitřní prostory rohového domu 
jsou rozděleny na bytovou a technickou část. 
V jeho blízkosti stojí šestnáct parkovacích 
míst. Stavba byla dokončena v červnu.

Lokalita: 
Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice

Investice: 305,2 mil. Kč

Vybudování sběrače představovalo velmi ná-
ročný projekt, jemuž předcházela pečlivá pří-
prava. Díky jeho rekonstrukci a prodloužení 
se nové rodinné domy v dotčených obvodech 
mohou napojit na kanalizaci, aniž by si jejich 
obyvatelé museli zřizovat bezodtokovou jím-
ku nebo domácí čističku. Prodloužení navíc 
umožnilo vést splašky do čistírny odpadních 
vod, a tím ulevilo řece Lučině. Městu byl 
kanalizační sběrač předán v dubnu.
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CYKLOTRASA F, U 
KAMINSKÉHO, JEČMÍNKOV

Lokalita: 
Ostrava ‑Jih, Stará Bělá

Investice: 22,82 mil. Kč

Cyklostezka o délce 1,6 km propojuje sídliště v lokali-
tě Dubina s místní částí Stará Bělá. První úsek začíná 
v ulici Kaminského, vede kolem hřiště a ZŠ F. For-
mana. Napojuje se na cyklostezku poblíž obchodního 
domu Albert. Další část začíná napojením cyklistů do 
rondelu u terminálu Dubina, pokračuje podél ulice 
Plzeňské směrem na Mošnov a protíná cyklostezku 
v Ječmínkově ulici. Výstavba skončila v srpnu.

ÚPRAVY OKOLÍ ŘEKY OSTRAVICE 
– HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ

Lokalita: 
Moravská Ostrava a Přívoz

Investice: 40,3 mil. Kč

Úpravami levého břehu Ostravice vznikl nový 
veřejný prostor, označovaný za „ostravskou 
Kodaň“. Jeho výrazným prvkem a chloubou je 
nová vysutá terasa s vyhlídkou. Přibyl zde rovněž 
nový mobiliář, došlo k vysazení zeleně a navýšení 
nábřežní zdi. Cyklotrasa je nově oddělena od 
chodníku pro pěší, upraveny byly přilehlé  
zpevněné komunikace.

MODERNIZACE TRAMVAJOVÝCH 
TRATÍ I ZASTÁVEK KOTVA  
A DŮL ODRA

Lokalita: 
Ostrava ‑Jih, Moravská Ostrava a Přívoz

Investice: 182 mil. Kč

V případě obou frekventovaných míst přinesly 
stavební práce zásadní modernizaci. Traťové 
úpravy značně zvýšily komfort i bezpečnost 
jízdy, přispěly naopak ke snížení její hlučnos-
ti. Zastávky Kotva a Důl Odra se proměnily 
v moderní nástupiště. Oprav se dočkaly rovněž 
přilehlé komunikace. 

MĚSTSKÉ CENTRUM 
UMĚLECKÝCH TERAPIÍ SKOŘÁPKA

Lokalita: 
Mariánské Hory a Hulváky

Investice: 23 mil. Kč

Unikátní zázemí pro výchovu, vzdělávání 
a začleňování mentálně postižených vyrostlo 
v budově někdejší mateřské školy. Nově bychom 
zde našli keramickou dílnu s vlastní pecí, 
výtvarné i hudební učebny, zrcadlový sál nebo 
cvičnou kuchyňku. Stavba centra byla ukončena 
v květnu.
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KNIHOVNA 
PODROUŽKOVA

Lokalita: 
Poruba

Investice: 60,39 mil. Kč

Staré nevyhovující knihovnické prostory se 
dočkaly rozsáhlé modernizace. Knihovna se nejen 
zvětšila o další místo, ale získala rovněž podstatně 
atraktivnější vzhled. Nové interiéry, které se zčásti 
dají přesouvat, byly postaveny přímo na míru. 
Součástí knihovny je kavárna s terasou a multi-
funkční sál. Investice zahrnovala také pořízení 
moderních technologií.

SPORTOVNÍ HALA 
NOVÁ BĚLÁ

Lokalita: 
Nová Bělá
(společná investice 
obvodu, MŠMT a SMO): 49,5 mil. Kč

Moderní sportovní stánek nabízí odpovídající 
prostory na profesionální basketbal, badminton, 
volejbal a stolní tenis. Rekreačně je zde možné 
si zahrát celou řadu míčových sportů včetně 
fotbalu, futsalu nebo tenisu. K hale patří rovněž 
klubovna, sociální zázemí, sklad a parkoviště.
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NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KLUBÍČKO V BAŽANOVĚ ULICI

Lokalita: 
Hrabová

Investice: 80 mil. Kč

Moderní budova školky, která plně odpovídá 
dnešním požadavkům, pojme 125 dětí. Při její 
stavbě byla použita nápaditá panoramatická 
okna. Ta školku nejen prosvětlují, ale zároveň 
dávají pedagogům možnost lepšího dohledu 
nad svými svěřenci. Zřizování školek na okrajích 
Ostravy je součástí prorodinné politiky města. 
Klubíčko bylo slavnostně otevřeno koncem  
srpna. Investorem byl městský obvod Hrabová.

PARK ZA 
KINEM LUNA

Lokalita: 
Ostrava ‑Jih

Investice: 16 mil. Kč

Parková zóna v blízkosti oblíbeného kina se sta-
la příjemným relaxačním místem k setkávání 
a odpočinkovým aktivitám. Nechybí pingpon-
gové stoly, inline dráha, dětské hřiště nebo psí 
loučka. Nové jsou mlatové i dlážděné chodníky. 
Pozornost byla věnována také lepšímu zachy-
cení dešťovky v zemi. Úpravy, financované 
také městským obvodem Jih a Státním fondem 
podpory investic, byly ukončeny během srpna.

DPS HARMONIE 
V DĚLNICKÉ ULICI

Lokalita: 
Poruba

Investice: 92 mil. Kč

Dům s pečovatelskou službou Harmonie bývá 
označován za perlu Poruby. Po svém zhotovení 
poskytuje příjemné a komfortní nájemní bydlení 
pro seniorské páry. V areálu, který se může 
pochlubit i zajímavě řešeným odpočinkovým at-
riem plným zeleně, sídlí také kavárna a služebna 
městských strážníků. Práce skončily v červenci, 
investorem byl městský obvod Poruba.

OŽIVENÍ PROKEŠOVA 
NÁMĚSTÍ

Lokalita: 
Moravská Ostrava a Přívoz

Investice: 8,26 mil. Kč

Veřejné prostranství v samotném městském 
centru doznalo zásadní proměny, která z něj 
vytvořila občansky přátelštější místo. Přibyla 
zde nová zeleň, květinová výsadba a designově 
zajímavý mobiliář v podobě laviček, odpadko-
vých košů i stojanů na kola. Jeho plocha se tak 
vizuálně sjednotila s prostorem před Novou 
Radnicí. Projekt skončil v květnu. MS
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TRANSFORMACE POBYTOVÝCH 
SLUŽEB ČTYŘLÍSTEK

Lokalita: 
Napříč obvody SMO 

Investice: 270 mil. Kč (230 mil. dotace EU)

Změna způsobu poskytování pobytových 
služeb pro lidi s mentálním a kombinova-
ným postižením si vyžádala výstavbu nebo 
rekonstrukci třinácti objektů příspěvkové 
organizace Čtyřlístek. Při zhotovení byl brán 
maximální ohled na požadavek, aby podmínky 
v zařízeních co nejvíce připomínaly běžnou 
domácnost. Tento projekt byl výrazně spolufi-
nancován ze strany Evropské unie. Dokončit 
se ho podařilo na sklonku roku 2021.

PARKOVIŠTĚ „PARK AND RIDE“  
V HLUČÍNSKÉ ULICI

Lokalita: 
Moravská Ostrava a Přívoz

Investice: 27,22 mil. Kč

Nové parkoviště v lokalitě Černý potok je určeno 
především těm motoristům, kteří do Ostravy 
každodenně dojíždí kvůli zaměstnání. Dohro-
mady 118 míst ke stání jim umožňuje pohodlně 
zaparkovat a následně pokračovat do města 
komfortně navazující hromadnou dopravou. 
Cílem je snížit počet aut projíždějících městem. 
Parkoviště slouží řidičům od loňského února.
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Také v letošním roce dostanou pří-
ležitost zájemci o dotaci z programu 
města Ostravy, jenž je určen všem, 
kteří mají zajímavý nápad, jak učinit 
veřejný prostor příjemnějším nebo 
zlepšit jeho funkci. Dotační program 
„fajnOVy prostor“, který Ostrava vy-
hlásila poprvé v roce 2017 a finančně 
od té doby podpořila bezmála pět de-
sítek projektů, má nový název, změn 
doznal i jeho vizuál. Program Tvoří-
me prostor je vyhlášen až do konce 
roku 2024, ale skládá se z několika 
dílčích výzev.

První výzva odstartovala už 10. led-
na a skončila 1. února. Další následují 
k prvnímu květnu, srpnu a listopadu.

„Letos přicházíme opět s tímto 
úspěšným programem, jehož cílem 
je zkrášlení ostravských veřejných 
prostor, zvýšení jejich užitné hodnoty 

nebo získání nové funkce, a to podle 
představ a přání samotných občanů 
nebo návštěvníků Ostravy. Zajíma-
vý nápad podpoříme opět částkou 
až 500 tisíc korun. Program se nově 
jmenuje TVOŘÍME PROSTOR!!!, ale 
jeho podmínky zůstaly takřka shod-
né,“ vysvětluje náměstkyně primá‑
tora Kateřina Šebestová. „Je nasta-
ven tak, že stačí, aby žadatel popsal 
svůj nápad do jednoduchého záměru 
a přiložil k tomu odhad rozpočtu. Ne-
musí sepisovat složitou dokumentaci 
ani projekt. Žádost pak stačí jedno-
duše odeslat e ‑mailem.“

Žádat o dotaci může fyzická nepod-
nikající osoba nebo nestátní nezisko-
vá organizace. Projekt je nutné usku-
tečnit pouze na území města Ostravy. 
Poskytnutou dotaci mohou lidé vyu-
žít na projekty ve veřejném prostoru, 

podmíněné zapojením dalších oby-
vatel. Projekt musí být po dokončení 
přístupný veřejnosti, sloužit i dalším 
spoluobčanům a nesmí být využíván 
ke komerčním účelům. Finanční pro-
středky je možné použít také na pro-
jektovou přípravu.

Bližší informace jsou k dispozici 
na www.tvorimeprostor.cz.

Letos jde už o pátý ročník dotační-
ho programu, po dobu jeho existence 
podpořilo město již 45 projektů v cel-
kové výši takřka 12 miliónů korun 
a podařilo se zkrášlit nebo změnit 
mnoho míst, která přetváří Ostravu 
k lepšímu. MS

Ostrava znovu  
podpoří nápady  
na zkrášlení města

Více informací najdete  
po načtení QR kódu.

O čestných oceněních města spolurozhoduje i veřejnost
Zastupitelstvo města Ostravy uděluje 

pravidelně každým rokem význam-
ným osobnostem, rodákům a obyva-
telům města ocenění za jejich mimo-
řádné aktivity, šíření dobrého jména 
Ostravy nebo dosažení výjimečných 
výsledků jejich oborech. 

Mezi desítkami oceněných najdeme 
prezidenty, válečné veterány, spisova-
tele, divadelníky, zpěváky nebo učitele. 
Za všechny jmenujme například Petra 
Bezruče, Mikuláše Končického, Jana 
Balabána, Jiřinu Kábrtovou, Věru  
Špinarovou a další. 

Toto ocenění může být uděleno ve 
dvou kategoriích – Čestné občanství a 
Cena města Ostravy. Přesné podmínky 
navrhování k ocenění i seznam oceně-
ných najdete na webových stránkách 
města Ostravy. Návrh musí obsahovat 
jméno a příjmení kandidáta navrže-
ného na udělení Čestného občanství 
města nebo Ceny města, řádné zdů-
vodnění návrhu a kontaktní údaje na-
vrhovatele. Každý kandidát na udělení 
Čestného občanství města nebo Ceny 
města musí být navržen samostatným 
návrhem. Formální úprava návrhu 

není předepsána, výše uvedené je však 
nezbytné uvést. 

Znáte někoho, kdo by si podle vaše-
ho názoru některé z ocenění zasloužil?  
Ať už jde o veřejně známou osobu, 
nebo jedince, který je mimořádně pro-
spěšný svému okolí? Pak máte příleži-
tost jej navrhnout. 

Návrhy totiž mohou podávat i sa-
motní Ostravané, a to prostřednictvím 
Odboru kanceláře primátora. Učinit 
tak lze buď osobně na podatelně Ma-
gistrátu města Ostravy, nebo zasláním  
poštou na adresu Magistrát města Os-

travy, Odbor kancelář primátora, Pro-
kešovo náměstí 8, 729 30, případně  
elektronicky na posta@ostrava.cz. MS

Po  zkrášlení

Okolí u bytového domu  
ul. Sokolská – před úpravou
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 „Pokud mají Ostravané 
ve svém okolí kousek pro-
stranství, které by mohlo 
vypadat úplně jinak a lépe, 
a jestliže navíc vědí, jak jej 
nápaditě změnit, současně 
se nebojí přiložit ruku k dílu, 
aby svůj nápad mohli zre-
alizovat, je právě program 
Tvoříme prostor tím, který 
jim pomůže zajistit potřeb-
né finance. Podpořena může 
být celá řada projektů, tře-
ba veřejné zahrady pro pěs-
tování zeleniny, venkovní 
posezení, výsadba zeleně a 
květinové záhony, dětská 
či workoutová hřiště, záze-
mí pro venkovní hry, ping‑ 
pongové stoly, veřejné grily 
a další.“  Kateřina Šebestová, 
náměstkyně primátora pro  
životní prostředí.

Máte nápad, 
jak změnit  
své okolí?

Přihlaste se do dotačního  
programu a získejte  

peníze pro váš projekt.



O „Rezidenci Stodolní“ 
má zájem soukromý investor

„Návrh pracuje s kontextem 
lokality, života v ní a ctí i její 
historii. Přitom vytváří kvalit-
ní vícepodlažní architekturu 
v centrální části města a přísně 
reflektuje genius loci historic-
kých jatek. Představuje mož-
nost kvalitního bydlení, stejně 
jako plnohodnotného trávení 
volného času přímo v centru 
města. Kromě komerčních 
prostor je plánována výstavba 
158 bytů s parkovacími místy. 
Smysluplnost předloženého 
záměru je navíc korunová-
na architektonickým řešením 
souznícím s historií místa.“ 
Tomáš Macura, primátor měs‑
ta Ostravy.

 Bogle Architects

S navrhovanou změnou plánu  
číslo 3 se může veřejnost seznámit už 
od počátku února. Její veřejné pro-
jednávání se pak bude konat v břez-
nu. O změně ostravské zastupitelstvo 
rozhodlo už během loňského roku. 
Územní plán je zásadním dokumen-
tem řešícím rozvoj města. Stanoví 
urbanistické požadavky k využívání 
území s ohledem na jeho charakter. 
Jeho cílem je nalézt předpoklady 
umožňující další výstavbu a rozvoj za 
současného nalezení rovnováhy zá-
jmů životního prostředí, hospodářství 
a obyvatel daného uzemí.

S výjimkou dlouhodobých tezí tento 

klíčový dokument reaguje též na mě-
nící se potřeby města a jeho obyvatel. 
Územní plán Ostravy byl vydán v roce 
2014. Od té doby proběhly tři jeho 
drobné změny, konkrétně změny pod 
číslem 1, 2a a 2 b. Nově projednávaná 
změna, obdobně jako i změny před-
cházející, řeší podané návrhy fyzických 
a právnických osob, městských obvodů 
a také vlastní podněty města.

„Změna č. 3 se zabývá dílčími 
úpravami územního plánu, které 
vycházejí primárně z externích poža-
davků na změnu. Při posuzování kla-
deme důraz na přednostní využití za-
stavitelných a transformačních ploch 

před rozšiřováním města do volné 
krajiny,“ objasňuje náměstkyně 
primátora Zuzana Bajgarová. „Ně-
které dlouhodobě nevyužívané plo-
chy dosud určené pro lehký průmysl 
či bydlení se tak mění v plochy orné 
půdy. U jiných naopak zefektivňuje-
me možnost zástavby. Změna se tak 
propisuje i do některých regulativů. 
To vše jsou věci, které mohou ovliv-
nit připravované záměry v územním 
plánu, a tak ačkoli tato změna není 
změnou koncepce rozvoje města, 
vždy doporučuji se s ní v rámci pro-
jednávání dobře seznámit a případ-
ně uplatnit své poznatky.“

Navrhovaná změna číslo 3 územ-
ního plánu je dostupná od 1. úno-
ra 2022 na Odboru územního 
plánování a stavebního řádu ma-
gistrátu města, rovněž je k dispozi-
ci pro nahlédnutí nebo stažení na 
úředních tabulích městských obvodů 
a magistrátu. Po uvedenou dobu ji 
můžeme sledovat v digitální podo-
bě na webových stránkách města 
https://mapy.ostrava.cz/mapove
sluzby/uzemni plan ostravy
zmena/. Veřejné projednání proběh-
ne dne 7. března 2022 v 16 hodin 
v zasedacím sále Zastupitelstva města 
Ostravy. MS

Magistrát projednává změnu územního plánu

Záměr výstavby příjemného 
a komfortního bydlení nedaleko 
městského centra začíná poma-
lu získávat jasnější obrysy. Ostra-
va totiž zahájí jednání o prodeji 
komplexu nemovitostí „Rezidence  
Stodolní“ v centru města se společností  
Linkcity Czech Republic, a.s. Rozhodla 
o tom rada města 11. ledna po vyhod-
nocení dvou předložených nabídek.

Zástupci města s investorem začnou 
jednat o smlouvě, která určí veškeré 
podmínky projektu. Její návrh pak na 
jaře projedná městské zastupitelstvo.

Autorem návrhu je renomované 
architektonické studio Bogle Archi-
tects, které působí v České republi-
ce od roku 2007. V Praze dokončilo 
řadu úspěšných projektů, včetně 
oceněného projektu Villa Vokovice, 
stejně tak pracuje na několika vý-
znamných projektech v Bratislavě. 

Studio se zabývá soukromými lázně-
mi v Chorvatsku a pobočky v Lon-
dýně a Hongkongu jsou zapojeny 
do projektů po celém světě, včetně 
inovativních školních konceptů 
v Dubaji, Vietnamu a Singapuru i re-
zidenčních projektů v Portu, Bogotě 
a Moskvě.

Návrh je inspirován architekturou 
rekonstruovaných historických jatek, 
což se odrazilo v podobě industriální 
architektury pro moderní bydlení. 
Předložený záměr respektuje cha-
rakter okolní zástavby v centrální 
části města, na níž naváže. Podél ce-
lého bloku Stodolní, Masná a Poráž-
ková je navržen parter s komerčními 
jednotkami. Předpokládá se využití 
například jako lékárna, pekárna, jiné 
obchody, ordinace, kavárna nebo na-
příklad restaurace. MS
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V průběhu ledna Statutární 
město Ostrava připravilo pro 
potenciální investory prohlídku 
budovy takzvaného ostravského 
mrakodrapu. Magistrátní záměr 
do budoucna spočívá v rekon-
strukci objektu na moderní „by-
tovou věž“ podle návrhu renomo-
vaného architektonického studia 
Evy Jiřičné a Petra Vágnera AI 
Design. V zajímavé lokalitě po-
blíž Nové radnice a nábřeží tak 
má vzniknout atraktivní bydlení.

Zájemci z řad investorů se při 
prohlídce mohli seznámit s vlast-
ní zadávací dokumentací, stejně 

jako jedinečnostmi budovy, kte-
ré pak mohou zohlednit ve svých 
nabídkách. K dispozici jim byli 
také zástupci magistrátu, aby 
zodpověděli případné dotazy.

Podkladem k projektování bu-
dou investorovi dokumenty zpra-
cované studiem AI Design, které 
budou závazné v částech hlavních 
architektonických prvků návrhu 
budovy a parkovacího domu, jež  
dílo charakterizují a zachovávají 
autorství osob Evy Jiřičné a Pe-
tra Vágnera. Pro investora pak 
budou závazné rovněž projekční 
standardy blíže definující měs-

tem nabývané byty a parkovací 
dům.  MS

Ostravský mrakodrap v hledáčku zájemců

O prodeji pozemku mezi ulicemi 
U Staré elektrárny a Bohumínská 
rozhodlo na svém prvním letoš-
ním zasedání Zastupitelstvo města 
Ostravy. Soukromá společnost zde 
následně na výměře 850 metrů čtve-
rečních postaví dům s 11 byty, 30 
místy k parkování a 2 komerčními 
prostory. 

Dům vyroste ve dříve atraktivní 
lokalitě Zámostí. Toto území bylo 
v druhé polovině minulého století 
necitlivými stavebními zásahy velmi 
degradováno a Slezská Ostrava přišla 
o své historické centrum. Pro již kon-

krétní záměr prodeje pozemku zpra-
coval Městský ateliér prostorového 
plánování a architektury (MAPPA) 
tzv. regulační podmínky, které plán 
budoucí přeměny této oblasti odráží.

„Předložený záměr investora 
tvoří citlivé doplnění zástavby. Při-
hlíží k měřítku původních budov 
v ulici U Staré elektrárny a řeše-
ním fasády odpovídá současným 
požadavkům na městský dům. 
Zároveň záměr respektuje regu-
lační podmínky. Navrhl v parteru 
dvě obchodní jednotky a pomocí 
teras dosáhl plynulé změny výš-

kové hladiny,“ uvedl urbanista 
 ateliéru MAPPA Pavel Řihák.

Investor předložil architektonic-
kou studii. Záměrem je vybudovat 
bytový dům proporčně i výškově 
respektující stávající zástavbu. Ze-
lená střecha domu vytvoří klidovou 
a relaxační zónu pro jeho obyvatele, 
ale zároveň přispěje městskému kli-
matu. Pro obyvatele i návštěvníky 
komerční části domu vznikne nové 
podzemní parkoviště. Vnitroblok 
v neposlední řadě obsáhne vnitřní 
klidovou zónu. MS

Ve slezskoostravském Zámostí 
vznikne polyfunkční dům

V polovině ledna zprovoznilo 
Statutární město Ostrava se spo-
lečnostmi Koordinátor ODIS s.r.o., 
Ostravské komunikace, a.s., a Do-
pravní podnik Ostrava a.s. unikátní 
systém propojení parkování „Park 
and Ride“ a cestování hromadnou 
dopravou. Řidiči, kteří zaparkují 
v Ostravě na parkovišti Hlučínská 
a poté k cestě po Ostravě využijí spo-
je veřejné dopravy ODIS, parkují za 
symbolickou 1 Kč.

Podmínkou je odbavení na par-
kovišti a ve vozidlech ODIS stejným 
médiem – ať už ODISkou, platební 
kartou, nebo Kreditní jízdenkou. 
Pokud řidič žádným z těchto mé-
dií nedisponuje, může si některé 
po vjezdu na parkoviště zakoupit. 
Nárok na slevu je třeba uplatnit na 
výjezdu z parkoviště přiložením 
ODISky, platební karty či Kreditní 
jízdenky, kterou se řidič předtím 
odbavil ve vozidlech ODIS, resp. ke 
které je přiřazena dlouhodobá ča-
sová jízdenka ODIS pro ostravskou 
zónu číslo 1 nebo 2.

Systém, který byl vyvinut ve spo-
lupráci s dodavatelem XT Card a.s. 
a implementován do parkovacího 
zařízení, by se měl do budoucna roz-
šířit na další parkoviště obdobného 
typu, a to nejen v Ostravě. MS

Chytré parkování 
uleví řidičům

 DPO
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„Město bude zainteresová-
no na projektu i po realizaci 
stavby, a to aktivně jakožto 
vlastník 15 z celkového předpo-
kládaného počtu 70 až 85 bytů 
a významného podílu parko-
vacího domu. Investor pove-
de samotnou projekční část 
celého projektu, bude tím, kdo 
rekonstrukci budovy a stavbu 
parkovacího domu projektově 
připraví dle svých představ 
a požadavků a následně podle 
zpracované dokumentace zre-
alizuje.“ Zuzana Bajgarová, 
náměstkyně primátora pro 
investice.

Termín pro podávání nabídek 
je stanoven do 31. března 2022 
do 10 hodin. Zájemci naleznou 
veškeré informace a podmínky 
k této veřejné zakázce na pro-
filu města či webových strán-
kách https://pozemky.ostra-
va.cz/ostravsky‑mrakodrap/

ostravské stavby



OSTR
AVA

Jak je to s vodou v Ostravě?
Je obecně známo, že voda, kterou 

Ostravané pijí, je nejen velice kvalitní, 
ale patří také k nejlevnějším v českých 
městech, a to včetně moravskoslez-
ského regionu. Jak je to možné? A jak 
vlastně funguje zásobování vodou 
v našem městě? Tomu se budeme vě-
novat v našem novém seriálu.

Úvodem několik zajímavých čí-
sel. Ostravská vodovodní síť má přes 
1066 kilometrů vodovodního potrubí. 
Úctyhodnost této délky si uvědomí-
me, pokud bychom pomyslně položili 
všechny tyto trubky do jedné dlouhé 
řady. Ta by začala v Ostravě a skonči-
la v italské Neapoli. Samotná kanali-
zační síť, která odvádí odpadní vodu, 
je pak jen o něco málo kratší – 918 
kilometrů. O čistění odpadních vod 
z domácností a firem se stará celkem 
5 čistíren odpadních vod, z nichž na 
té největší v Přívoze se vyčistí skoro 
99 % všech odpadních vod.

Odkud se bere samotná pitná voda 
v ostravských domácnostech? Až 
40 % pitné vody se vyrábí z podzem-

ních zdrojů nacházejících se přímo 
v Ostravě nebo bezprostředním oko-
lí. Největší podzemní zdroje, a k nim 
příslušná úpravna vody pod Hulvác-
kým kopcem, se nachází v lokalitě 
Nové Vsi a Dubí. Menší zdroje jsou 
v Bartovicích, Vratimově, Zábřehu 
a Staré Bělé. Zbývající objem vody, 
tedy zhruba 60 %, je pak nakupován 
od externího dodavatele, společnosti 
SmVaK, a pochází zejména z přehrad-
ních nádrží Kružberk a Šance.

A nejedná se o žádné zanedbatel-
né množství. V celém městě, kde žije 
přes 290 tis. obyvatel, se vloni do-
dalo do domácností a firem více než 
15 mil. m3 pitné vody, což je množství 
vody, které by naplnilo skoro 200 po-
rubských koupališť. Pokud počítáme 
pouze vodu dodanou obyvatelům, tak 
jeden Ostravan spotřeboval kolem 
100 litrů vody denně.

O to, abychom si mohli jednodu-
še z kohoutku napustit do sklenice 
vodu, okoupat se ve vaně, osprchovat 
se nebo spláchnout, se musí někdo 

starat. Takovou „servisní“ organizací 
je v Ostravě společnost Ostravské vo-
dárny a kanalizace, a. s.

Cena vodného 
a stočného patří 
k nejnižším 
v republice

Veškeré vodovodní a kanalizační 
potrubí, čerpací stanice, vodojemy, 
zkrátka celá městská vodárenská 
a kanalizační soustava vždy byla a je 
v majetku města Ostravy. Na roz-
díl od některých jiných měst, které 
ji v minulosti prodaly soukromým 
vlastníkům, si svoji vodovodní a ka‑
nalizační síť Ostrava ponechala, 
a tak to zůstane i v budoucnosti. Jak 
již bylo řečeno, o vlastní provozování 
celého složitého systému se stará od-
borná společnost Ostravské vodárny 
a kanalizace, a. s. V té má město Ost-

rava významný majetkový podíl 41 % 
a uplatňuje v ní dominantní vliv při 
rozhodování.

Díky tomu město má město pod 
kontrolou investice do obnovy a roz-
šiřování vodovodní a kanalizační sítě, 
ale zejména si takto ponechává plnou 
kontrolu nad cenou, kterou Ostrava-
né za vodu zaplatí. A ta je v porovnání 
s jinými městy nízká.Jen v uplynu-
lých třech letech zaplatilo město ze 
svého rozpočtu za obnovu a rozšíření  
vodovodní a kanalizační sítě celkem 
1,5 miliardy korun. Samotná společ-
nost OVAK pak na opravu a údržbu 
vodohospodářského majetku ve stej-
ném období vynaložila 0,9 miliardy 
korun. To má bezesporu i svůj ekolo-
gický efekt. Snižuje se množství vody, 
které se ztratí při cestě k zákazníkovi, 
například kvůli únikům v potrubí, 
a daří se také postupně dostavět ka-
nalizace na většině území města a od-
vádět tak odpadní vodu do čistíren 
místo do přírody. MS

Cena vodného  
a stočného 
v českých městech  
v roce 2022

Liberec  112,46
Ústí n. Labem  112,46
Praha  108,13
Pardubice  105,00
Plzeň město  102,46
Jihlava  101,17
Opava  95,37
Karviná  95,37
Frýdek-Místek  95,37
Havířov  95,37
Nový Jičín  95,37
Olomouc  94,76
Zlín  94,44
Ostrava  88,46
Brno  87,11

Kč/m3 včetně DPH 10 % 
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Iveta Vozňáková
Ostravak

Důvěra v rozpočet 
a vzájemný respekt

Rozpočet města Ostravy na rok 2022, který byl 
schválen na prosincovém zastupitelstvu, je velmi 
ambiciózní a je úžasný svým objemem. Dovolím si 
ale vyjádřit obavu.

Je nesporné, že rozpočet je sestaven dle platné 
legislativy, metodiky a dle makroekonomických 
výhledů. Do jaké míry ale lze v letošním roce dů-
věřovat makroekonomickým předpokladům, na 
kterých je rozpočet postaven? Důvěra totiž dodává 
hodnotu všemu, všem vztahům, penězům i našemu 
rozpočtu. Tam kde chybí důvěra, chybí i hodnota.

Také nelze rozporovat, že zadluženost, i když za 
poslední tři roky vzrostla, není ve srovnání s ostat-
ními městy vysoká. To je nesporný fakt. Pokud 
se zamyslíme nad zadlužením města, je třeba si 
uvědomit, že když se zadlužují města a obce, jsou 
oproti podnikatelským subjektům v poněkud jiné 
situaci. Na jedné straně jsou ve výhodě, protože 
značnou část svých rozpočtových příjmů získávají 
pravidelně. Výnos ze sdílených daní města a obce 
získávají bez ohledu na to, zda hospodaří efektivně, 
či nikoli. Takže s běžným, tzv. provozním, financo-
váním nemusí mít žádný problém.

Na druhé straně ale musí velmi důsledně rozva-
žovat, do čeho investovat. To mají společné s pod-
nikatelskými subjekty. Jiné je to v tom, že investice 
měst a obcí obvykle negenerují zisk a nepřispívají 
tak ke splácení dluhu na rozdíl od těch, do kterých 
investují podnikatelské subjekty. A kromě toho 
tyto investice v budoucnosti mohou odčerpávat 
i spoustu běžných výdajů na provoz. Bude mít Ost-
rava i v příštích letech dostatek financí na všechny 
běžné výdaje, jako tomu bylo v posledních letech?

Víme, že důvěra spolu s respektem je základem 
všech vztahů. Není už na čase respektovat v poli-
tice, ale i všude jinde rozličný názor? Vidíme neu-
stále, jak rozdílné názory rozdělují nejen politickou 
scénu na celostátní a komunální úrovni, ale rozdě-
lují také rodiny a přátele.

Před měsícem začal nový rok, začal volební rok. 
Moc bych si přála, abychom ho tentokrát prošli 
s důvěrou v to, čemu věříme, a zároveň s velkým 
respektem k ostatním.

Interaktivní mapu 
najdete přes
QR kód nebo 
na stránkách

www.mappaostrava.cz

Jak vnímáte ulice 28. října a Opavskou? 
Vyplňte své postřehy do interaktivní 
mapy. Váš pohled je pro nás důležitý. 
Sběr informací proběhne od 1. února 
do 20. března 2022.

Data využijeme při přípravě Koncepce 
městské  třídy 28. října – Opavská, 
kterou pro město Ostrava zpracováváme. 
Koncepce určí, jakými změnami mají 
v budoucnu ulice projít, aby se z nich 
stala městská třída příjemná pro 
pohyb a pobyt lidí. 

UTVÁŘEJTE 
MĚSTSKOU 
TŘÍDU 
S NÁMI

Newsletter

Měsíční přehled událostí  
v Ostravě do Vašeho e-mailu.

„Učinil jsem objev, že alkohol je morálním 
srdcem konzervatismu: pomáhá lidem zalétat 
do minulosti, přemítat o budoucnosti a snášet 
přítomnost,“ napsal před lety nedávno zesnulý 
britský filozof Roger Scruton.  Objev sira Roge-
ra je jistě velmi ceněný také českou společností, 
kde společenské pití patří k běžnému životnímu 
koloritu mnoha z nás. Jednou za čas ale neuško-
dí dát si přestávku.

Právě k detoxu před nadcházejícím jarem, stej-
ně jako prevence před nadměrným pitím slouží 
bezmála tradiční akce Suchý únor, která se letos 
koná už podesáté. Lze ji chápat jako výzvu – zvlád-
nete celý měsíc bez kapky alkoholu? Odepřete si 
orosený ležák nebo krvavě perlící červené?

Vydržte a odměnou vám bude dobrý pocit, více 
peněz v portmonce a možná i poupravený život-
ní náhled. Ale nezapomeňte – do 28. února ani 
kapka! Nebo alespoň výrazně omezte spotřebu.

Jak připomíná ostravský primátor Tomáš 
Macura, který nad letošním Suchým únorem 
převzal oficiální záštitu: „Jsem nastavený tak, 
abych sám letos tuto výzvu dodržel, jakkoliv 
vím, že to nebude jednoduché,“ hodnotí s nad-
hledem. „Každopádně si myslím, že stojí za to 
udělat něco pro sebe a prokázat silnou vůli.  
Únor je konec konců nejkratším měsícem, což 
je vůči účastníkům milosrdné.“
Veškeré podrobnosti najdete 
na www.suchejunor.cz.

Suchý únor jako zkouška  
vůle a úleva pro organismus

Registrujte se na www.ostrava.cz
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Významné sportovní akce v Ostra-
vě budou již tradičně finančně pod-
pořeny městem. Příspěvky v celkové 
výši 14,55 milionu korun poputují na 
velké sportovní události napříč od-
větvími.

Mezi tyto události patří atletický 
meeting Czech Indoor Gala, který se 
v Ostravě koná od roku 2017 a letos 
proběhne ve středu 3. února v At-
letické hale ve Vítkovicích. Další ze 
zásadních a celosvětově známých at-
letických událostí proběhne v úterý 
31. května 2022, a sice Zlatá tretra.

Příspěvek poputuje také na  
28. ročník mezinárodního šachové-
ho festivalu Ostravský koník, který je 
největší šachovou událostí na Mora-

vě. Očekávaná účast je až 550 šachis-
tů z 10 zemí. Turnaje budou probíhat 
na přelomu dubna a května 2022.

Od 25. dubna pak bude probíhat 
mezinárodní tenisový turnaj mužů. 
Ve Sport centru v Komenského sa-
dech se utkají čeští, ale i zahraniční 
špičkoví hráči. Koncem května pro-
běhne Ostrava Beach Open, turnaj 
v plážovém volejbale.

Uskuteční se i oblíbené běžecké zá-
vody, jako je „Český běh žen Ostrava“ 
nebo Ostrava City Marathon. Posled-
ní, ale neméně důležitá podpořená 
akce, proběhne od 16. do 18. září, a to 
58. ročník Velké ceny Ostravy, kde se 
jezdci na koních utkají v 15 dílčích 
soutěžích.

Sportovní akce se 
dočkají podpory města

Město dlouhodobě přispívá spor-
tovním klubům na výstavbu, rekon-
strukci i opravy sportovních zařízení 
na území Ostravy. Zastupitelstvo na 
svém lednovém zasedání schválilo 
finanční podporu 22 projektům. Cel-
ková částka uvolněná pro tyto účely 
z rozpočtu statutárního města činí 
9 980 tisíc korun.

Ostrava samozřejmě podporuje 
sportovní infrastrukturu dlouhodobě, 
od roku 2018 bylo v rámci předcho-
zího dotačního programu podpořeno 
35 projektů téměř 14 miliony korun, 
nicméně systém potřeboval změnit. 

Poprvé tak mohli zájemci žádat o fi-
nancování projektové dokumentace.

Stavebních úprav se dočká zázemí 
florbalového klubu FBC Ostrava, kde 
se bude opravovat střecha a vzdu-
chotechnika. Lukostřeleckou halu 
v Mariánských Horách čeká rozsáhlá 
oprava vytápění, baseballové hřiště 
v Porubě zase oplocení či výstavba 
dětského hřiště s umělým povrchem 
pro baseball a softball. Fotbalový klub 
Odra Petřkovice, Tělocvičná jednota 
Sokol Poruba a další se dočkají výše 
zmiňovaného zpracování projektové 
dokumentace.

 
 
 
 
 
 
 
 
Za úspěšné projekty z minulých let lze 
uvést například rozšíření sportovní-
ho areálu Hošťálkovice, novou střeš-
ní krytinu loděnice, úpravu kolbiště 
v areálu jezdeckého klubu nebo novou 
podlahu ve sportovní hale v Ostravě
Porubě. EM

„Možnost zažádat o financo-
vání projektové dokumentace 
byla pro sportovní kluby ne-
zbytná. Aby získaly potřebnou 
finanční pomoc na rekon-
strukce či stavby od Národní 
sportovní agentury nebo Mi-
nisterstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky, 
potřebují mít kluby precizně 
zpracované podklady. Díky 
projektové dokumentaci na 
zmíněné dotace dosáhne větší 
množství klubů a tím dojde ke 
zvýšení dostupnosti ostrav-
ské sportovní infrastruktury. 
S ohledem na kvalitu projektů 
jsme navýšili poskytnutou cel-
kovou částku dotací téměř na 
deset milionů korun, byť jsme 
pro tento účel původně vyčle-
nili šest milionů. Investice po-
mohou zkvalitnit zázemí klubů 
a mnohdy významně přispějí 
k ušetření nákladů na provoz,“ 
vysvětluje Andrea Hoffman‑
nová, náměstkyně primátora 
pro školství a sport.

 Lukáš Kaboň

Ostrava a talent zkrátka jdou dohro-
mady. V rámci projektu Talent roku 
město ocenilo a finančně podpořilo 
deset výjimečných studentů, kteří mají 
trvalý pobyt na území Ostravy, ale stu-
dují na různých Českých i zahraničních 
univerzitách.

Do programu se letos přihlásilo 28 
studentů, z toho šest studentů bakalář-
ského či magisterského stupně a 22 stu-
dentů doktorských oborů. Podané návr-
hy posuzovala Komise pro vzdělávání, 
vědu a výzkum a náměstkyně primátora 
pro školství a sport. Odborníci hodnotili 
jak studijní výsledky, publikační činnost 
či vědecké úspěchy, tak společensky pro-
spěšné aktivity studentů.

Mezi oceněnými je například stu-
dentka kosmické fyziky na Katedře 
povrchů a plazmatu MFF UK. Ab-
solvovala stáže v Toulouse, věnovala 
se zpracování plazmových měření ze 
sondy Mars  Express. Další stáže se zú-
častnila v Cambridge, kde zpracovávala 
data družice. Vyvinula algoritmy pro 
zpracování plazmových dat získaných 
družicemi Helios, nyní pokračuje v dal-
ším vývoji těchto algoritmů. Věnuje se 
simulaci odezvy monitorů slunečního 
větru a podílí se na návrhu konstruk-
ce těchto instrumentů. Objevila nový 
proces, který může probíhat v mezipla-
netárním prostředí a jehož důsledky 
jsou pozorovány na velkých škálách, 
například v oblastech interakce různě 
rychlých proudů slunečního větru.

Každý z oceněných studentů dostal 
100 tisíc korun, které může dále použít 
na rozvoj svého vzdělávání. EM

Představujeme 
studentské 
talenty roku

EM

Zázemí sportovních 
klubů bude zase 
o něco širší
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Dohromady 215 dětí z celkem  
30 ostravských základních škol si vy-
zkoušelo autorskou činnost v rámci 
soutěže s názvem Generace prarodi-
čů. Děti měly vyzpovídat své praro-
diče, dovědět se od nich, jak vypadal 
život během jejich dospívání, a ze 
zaznamenaných vzpomínek stvořit 
vyprávění nebo povídku. Nemuselo 
se jednat o pouhý záznam událostí, 
děti mohly psát příběhy, které byly 
zážitky jejich babiček a dědečků vol-
ně inspirovány.

Soutěž, připravena v rámci rodinné 
politiky města, se konala ve čtyřech 
věkových kategoriích, přičemž každá 

z nich nakonec měla šest výherců. 
Tři z nich vybírala odborná porota 
pod vedením univerzitní pedagožky 
Miriam Prokešové, o další trojici vý-
herců pak rozhodlo internetové hla-
sování. Svého favorita v něm vybíralo 
7500 hlasujících.

Vítěze ocenil přímo na „jejich“ zá-
kladních školách náměstek primá-
tora Zbyněk Pražák, který vyzdvihl 
smysl soutěže: „Podpora mezigene-
račního soužití je jednou z důležitých 
oblastí, na které se rodinná politika 
města zaměřuje. Zvlášť v kontextu 
uplynulého období, kdy mezigene-
rační vazby v rodinách mnohdy 

strádaly vlivem nařízených pande-
mických opatření, ale i celkových 
obav ze vzájemných kontaktů. Sou-
těž si pochvalovaly i samotné školy. 
Děti hravou formou nahlédly do 
dětství svých prarodičů, mnohé his-
torky je pobavily, ale častokrát i při-
vedly k zamyšlení a možná i většímu 
pochopení starší generace.“

Soutěž vedoucí k propojení genera-
cí a podpoře mezigeneračního dialo-
gu proběhla pod záštitou Komise pro 
rodinu a volný čas ve spolupráci s os-
travským spolkem Balónek. MS

Na webu bezpecnejsi.ostrava.cz 
město ve spolupráci s odborníky 
připravilo obsáhlou sekci Internet. 
Najdete zde základní desatero bez-
pečné online komunikace, ale i po-
drobné rady a informace k chování 
ve virtuálním světě.

Dozvíte se, jak nastavit obtížně 
prolomitelná hesla, jak se bránit 
falešným zprávám a útokům na 
vaše soukromí i peníze nebo jak 
nenaletět „šmejdům“ při online 
nakupování. Naleznete zde rovněž 
doporučení k bezpečnému sezna-
mování. Nechybí ani malý slovník, 
který vám objasní nyní tak často 
skloňované pojmy, jako jsou hoaxy 
a fake news, phishing, prank, sex-
ting nebo challenges. Nemalou část 
tvoří informace, co dělat při kyberši-
kaně a obtěžování a jak upozornit na 
nevhodné nebo urážlivé příspěvky 
a komentáře. Na webu je k dispozici 
rozcestník pro ty, kdo by se o pro-
blematice bezpečného používání 
internetu chtěli dozvědět ještě více, 
a kontakty na odborníky.

„V současné době jsme nuceni 
velkou část svého života, včetně 
zajištění požadovaných a často ne-
zbytných administrativních úkonů, 
přesouvat do virtuálního světa. To 
s sebou přináší rizika a nebezpečí, 
na která jsme dříve nebyli zvyklí. 
S potěšením proto Ostravanům na-
bízíme nový web, kde najdou všech-
ny důležité informace pro zvýšení 
svého bezpečí,“ upozornil náměs‑
tek primátora Zbyněk Pražák.

U příležitosti Dne bezpečnějšího 
internetu, který připadá na 8. úno-
ra, se můžete připojit i k naší face-
bookové stránce Prevence krimina-
lity města Ostravy, kde také budeme 
uveřejňovat jednoduché tipy pro 
bezpečnější online život. MS

V 5. ročníku městské ankety Seni-
or roku se na jejím čele umístily hned 
dvě osobnosti. Jsou jimi Hedvika 
Juřinová a Josef Juřeník. Vítězným 
seniorským klubem se pak stala zá-
jmová organizace číslo 15 Kreativ.

Ceny vítězům předal náměstek 
primátora Zbyněk Pražák. Společ-
ným jmenovatelem oceněných byla 
činnost pro ostatní a pomoc druhým.

Výčet aktivit Hedviky Juřinové je 
vskutku dlouhý. Především se však 
věnuje dobročinnosti ve prospěch 
boje proti rakovině. Za posledních 
14 let zorganizovala prodej 72 000 
symbolických kytiček Ligy proti ra-
kovině a do samotného prodeje se 
rovněž sama zapojuje. Patří k dlou-

holetým členkám Slezského klubu 
stomiků Ostrava z. s. a velmi aktivně 
se účastní jeho chodu.

Josef Juřeník působí hlavně v ob-
lasti sportovních aktivit seniorů. 
Kromě toho se podílí na aktivitách 
železničního muzea, a pro svůj ko-
níček, orientační běh, dokáže nadch-
nout i děti. Jako člen výboru seniorů 
OSŽ Ostrava hlavní nádraží, pomáhá 
se zajištěním různých seniorských 
činností. Je taktéž předsedou Spor-
tovního klubu orientačního běhu 
Ostrava, o. s.

Výrobky zručných seniorů z orga-
nizace číslo 15 Kreativ, kteří věnují 
svůj čas zpracování rozličných mate-
riálů, těší mnoho lidí. Její členové se  

 
zapojili do projektu pletení ponožek 
a chobotniček pro předčasně naro-
zené děti. Ponožky však upletli i kli-
entům domovů důchodců. V době 
prvotního nedostatku šili roušky širo-
kému okruhu potřebných. Podíleli se 
také na organizaci charitativní sbírky 
organizace ADRA, mířící potom k li-
dem, postiženým tornádem. MS

Známe ostravské 
seniory roku 2021

Literární soutěž sblížila 
rozdílné generace

Jak bezpečně 
surfovat na  
internetových 
vlnách?

 Lukáš Kaboň
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„Práce oceněných senio-
rů je obdivuhodná. I nadále 
pomáhají svému okolí, jsou 
kreativní, velmi činorodí, je-
jich aktivity jsou často chari-
tativní. Zkrátka jsou vzorem 
pro ostatní a je mi ctí alespoň 
tímto způsobem poděkovat 
za jejich nezdolnou energii, 
činnost a pomoc ostatním.“  
Zbyněk Pražák, náměstek 
primátora pro prevenci krimi‑
nality, volný čas, sociální věci 
a kulturu.



Pod heslem, „Hvězdičkuj, pomů-
žeš“ spustil Dopravní podnik Ost-
rava (DPO) novou kampaň určenou 
cestujícím. Ti teď mohou poskyt-
nout řidičům DPO zpětnou vazbu 
v online aplikaci „Hvězdičkuj“.

Aplikace je dostupná ke stažení na  
www.hvezdickuj.cz, stejně jako přes 
QR kódy v interiéru vozidel ostrav-
ské MHD. Za spokojenost s jízdou 
může cestující udělit řidiči až pět 
hvězdiček. V aplikaci lze zároveň 
přispět na dobrou věc libovolnou 
částkou darovanou nadačnímu fon-
du KŘÍDLENÍ. Tento nový typ hod-
nocení bude mít vliv i na konkrétní 
výši odměny jednotlivých řidičů.

„Hvězdičkuj“ funguje jednodu-
še. Do aplikace se cestující dosta-
ne zadáním webové adresy nebo 
načtením QR kódu umístěného na 
kabině řidiče nebo nade dveřmi. 
Po otevření aplikace stačí na úvod-
ní obrazovce „Podpoř svého řidiče“ 
kliknout na nabídku „Jdu do toho“. 
Cestující také může v dalším kroku 
věnovat jakoukoliv nebo už předvo-
lenou částkou (5, 10, 20 Kč) přímo 
na transparentní účet Tyrkysové 
sbírky DPO a nadačního fondu KŘÍ-
DLENÍ. MS

Spokojenost s MHD zjišťuje 
„hvězdičková“ aplikace

 Adolf Horsinka

Handikepovaní a lidé s omezenou 
schopností pohybu se v Ostravě ne-
ztratí, ba naopak. Město vytvořilo 
interaktivní mapovou aplikaci, ve 
které je zmapována přístupnost více 
než 1 400 objektů.

Úřady, vzdělávací instituce, zdra-
votnická zařízení, kulturní zařízení, 
služby, zastávky městské hromadné 
dopravy a mnohé další. Objekty jsou 
v mapě vždy ohodnoceny na zákla-
dě jejich přístupnosti, kdy červeně 
označený objekt znamená vozíčká-
řům nedostupný objekt, oranžová 
barva značí přístupnost budovy 
s potřebou doprovodu a zelenou 
barvou jsou zaznamenány objekty 
zcela přístupné.

Handikepovaní lidé se na mapo-
vání Ostravy aktivně podílí. Ti totiž 
dokáží nejlépe ohodnotit skutečnou 
přístupnost objektů. Důležitý je 
proto i podíl specialisty pro archi-
tektonické bariéry Odboru územ-
ního plánování a stavebního řádu 
magistrátu, který se sám na vozí-
ku pohybuje a následně poskytuje 
praktickou zpětnou vazbu. Jakmile 
je určitý objekt zmapován, informa-
ce jsou publikovány prostřednictvím 
oddělení geografického informační-
ho systému magistrátu.
Mapu si můžete prohlédnout na 
www.1url.cz/@mapapristupnosti. EM

Interaktivní mapa poslouží 
nejen handicapovaným

Soutěž Sportovec roku se už stala 
tradicí, přičemž aktuálně hodno-
tí uplynulý rok 2021. Tato městská 
anketa pravidelně slouží k ocenění 
sportovců i osobností, kteří dosáhli 
mimořádných sportovních výkonů. 
Ostrava se chystá udělit ceny rovněž 
za dlouhodobé výjimečné působení 
na poli sportu či aktivity firem v ob-
lasti podpory sportovních klubů.

„Pravidelným vyhlašováním an-
kety se město snaží zdůraznit spo-
lečenský význam sportu a zdravého 
životního stylu, stejně tak podpořit 
zájem dětí a mládeže o pohyb. Ak-
tivní i rekreační sport zároveň není 
pouze zdraví prospěšný, ale funguje 

také jako účinná prevence proti ne-
gativním sociálním jevům,“ shrnu‑
la náměstkyně primátora Andrea 
Hoffmannová, která nad anketou 
převzala oficiální záštitu.

Anketními kategoriemi jsou: nejlep-
ší jednotlivec, nejlepší kolektiv, talent 
roku, nejlepší handicapovaný spor-
tovec, sportovní legenda a konečně 
společensky odpovědná firma. Všech 
uvedených kategorií, kromě posledně 
jmenované, se týká finanční ohodno-
cení ve výši 100 000 korun.

Jednotlivé návrhy do všech kategorií 
může podat jakákoliv právnická i fyzic-
ká osoba sídlící na území Ostravy.

Nominace budou přijímány od 
15. ledna do 28. února 2022 pro-
střednictvím formuláře zveřejněného 
na webu města, a to v sekci dotace – 
oblast tělovýchova a sport. Formulář 
v elektronické podobě je nutné ode-
slat na e mail tfoldyna@ostrava.cz. 
Podání lze provést i korespondenčně, 
a to na adresu: Magistrát města Os-
travy, Odbor školství a sportu, Pro-
kešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. 
Na obálku je třeba uvést „Sportovec 
roku“. 

Více informací je k dispozici  
na www.fajnovysport.cz. MS

Kdo bude 
ostravským 
Sportovcem roku?

 Jiří Zerzoň
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Osudy bývalého obchodního domu Baťa 
na Masarykově náměstí

Právě v této budově působil obchod 
ve své době nejznámější českosloven-
ské firmy na výrobu bot Baťa, poté 
Dům obuvi a následně po roce 1989 
opět obchodní dům Baťa. Vraťme se 
však do doby konce 1. světové války, 
kdy vedení rychle se rozvíjející obuv-
nické firmy pojalo záměr zřídit pro-
dejnu svých výrobků v Moravské Ost-
ravě. Z marketingového hlediska bylo 
logické, že se rozhodla obchod umístit 
na tehdejším ústředním náměstí.

Ještě před koncem 1. světové vál-
ky, v roce 1918, koupila firma Tomá-
še a Antonína Baťových dům č. p. 25 
na severovýchodní straně náměstí 
od tehdejších majitelů, rodiny Kittlů, 
a po krátké době zde otevřela obchod. 
Objekt, v němž byla umístěna firemní 
prodejna, ale nebyl vyhovující. Pro fir-
mu by bylo výhodnější stavbu zbourat 
a postavit nový obchodní dům. Mo-
ravská Ostrava se však v té době po-
týkala s bytovou krizí, a tak nejen, že 
nebyla povolena demolice domu, ale 
navíc byl nový majitel zavázán k za-
chování původního bytového fondu. 
V napjaté atmosféře přišla firma Baťa 
s kompromisním řešením. Připravila 
plán rekonstrukce, podle něhož mělo 
být přízemí domu využito pro ob-

chodní účely a v patře se počítalo s re-
novací bytů pro zaměstnance. K tomu 
však již nedošlo. Ekonomický rozvoj 
podniku si přes všechny komplika-
ce brzy vynutil zřízení rozsáhlejšího 
obchodního komplexu. Koncem 20. 
let 20. století se společnost rozhodla 
vystavět nový obchodní dům. Projekt 
byl dílem architektů Františka Stal-
macha a Jana Svobody. Jejich výběr 
byl spojen pravděpodobně s okolnos-
tí, že F. Stalmach pocházel z rodiny, 
která firmě prodala vedlejší nárožní 
dům č. p. 24 na náměstí.

V roce 1930 proběhla demolice obou 
objektů a již o rok později byl dokon-
čen nový čtyřpatrový funkcionalistický 
obchodní dům Baťa. Po Praze a Brně 
to byl třetí obchodní dům tohoto typu 
v Československu. V přízemí se nachá-
zela prodejna dámské obuvi, v prvním 
patře oddělení pánské a dětské obuvi 
a ortopedická poradna. Ve druhém 
patře sídlila opravna bot, ve třetím 
a čtvrtém pak byty zaměstnanců, svo-
bodárna, koupelny a společná jídelna. 
Suterén byl vyhrazen prodejně vyřaze-
né obuvi. Jak uvedl dobový tisk: „Skle-
něný palác změnil podstatně tvářnost 
celého svého okolí, které skýtá ještě 
staroměstský ostravský ráz.“

Jak bylo u tehdejšího majitele zlín-
ské firmy zvykem, proběhla i v ost-
ravské prodejně nečekaná kontrola. 
16. března 1932 navštívil obchodní 
dům osobně Tomáš Baťa. Šéf si pro-
hlédl objekt a poté obsluhoval zákazní-
ky, což neudivilo prodavače, ale o to víc 
zaujalo kupující. Na poradě se zaměst-
nanci pak navrhl některé změny v pro-
dejně a vyslovil nespokojenost s neu-
těšeným stavem objektu sousedícího 
s obchodním domem, který měl podle 
T. Bati hyzdit celé Masarykovo náměstí 
a navrhl jednání s jeho majitelem.

Obchodní dům udržel provoz 
i v době 2. světové války. Na rozdíl od 
řady budov v centru Moravské Ostravy 
unikl větším škodám při bombardová-
ní v roce 1944. Po osvobození v roce 
1945 byl celý podnik Baťa znárodněn. 
V roce 1949 byl obchodní dům pře-
vzat národním podnikem OKG (Obuv, 
kůže, guma), který zanedlouho změnil 
název na Jas. V 60. letech 20. století 
byl začleněn do národního podniku 
Obuv Ostrava. Od té doby nesl název 
Dům obuvi. Stále však patřil mezi nej-
oblíbenější prodejny bot v celé Ostravě.

Rozsáhlejší obnovy se objekt dočkal 
až na přelomu 60. a 70. let 20. století, 
kdy byl vyměněn obvodový plášť a pro-

vedeny byly vnitřní adaptace. V této 
době zde bylo možno zakoupit na tři 
tisíce vzorů pánské, dámské a dětské 
obuvi. V přízemí bylo nejluxusnější 
zboží, kožená galanterie, punčochy, 
obuv z dovozu a také některé českoslo-
venské výrobky určené na export. Prv-
ní patro patřilo dětské a pánské obuvi 
a v druhém poschodí byla nabízena 
dámská obuv tuzemské i zahraniční 
výroby. Zákazníci měli také možnost 
objednat si boty na míru. Přesto byly 
některé druhy zboží stále nedostat-
kové. Zadní část budovy, na dnešní 
ulici 28. října, byla přistavěna v le-
tech 1980–1983. Dům prošel v letech 
2002–2003 rekonstrukcí a interiéro-
vými úpravami. To zde již fungovala 
prodejna Baťa a také obchod s oděvy 
firmy C&A. V roce 2015 se však společ-
nost Baťa rozhodla prodejnu přemístit 
do obchodního centra Nová Karolina 
a 30. listopadu 2016 byla v přízemí bu-
dovy na Masarykově náměstí otevřena 
restaurace Radegastovna. Tím skonči-
la historie prodeje obuvi v tomto kdysi 
proslaveném obchodním domě.

Martin Juřica

Původní obchodní dům Baťa na Masarykově náměstí ve 20. letech 20. století. Novinová reklama 

z roku 1926.

Reklama na obuv firmy 

Baťa v novinách Duch času 

z 19. 10. 1918.

Možná, že si jen málokterý z návštěvníků restaurace v přízemí nárožního domu 
na Masarykově náměstí uvědomí, že pobývá v prostorách, kde se ještě před několika 

lety prodávaly pánské, dámské a dětské boty…

Dům obuvi na konci 80. let 20. století.

Funkcionalistický obchodní dům ve 30. letech 20. století.
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Město zajistilo odstranění černé 
skládky v lokalitě řadových garáží 
mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Os-
travěPřívoze.

„Nešvar černých skládek se bohužel 
rozrůstá, majitelé pozemků často ne-
mají snahu problém řešit. Likvidaci 
skládky v OstravěPřívoze předcházel 
náročný proces, neboť stát, jakožto 
vlastník pozemku, nekonal. Město 
tohoto většinového vlastníka pozem-
ku opakovaně vyzvalo k odklizení 
odpadu, ten však reagoval nevstříc-
ně, načež se dokonce pozemku vzdal. 
Takhle jsme to nechtěli nechat, proto 
jsem ráda, že se nám podařilo likvida-
ci téhle černé skládky zajistit,“ vysvět-
luje Kateřina Šebestová, náměstkyně 
primátora.

Černá skládka dosáhla značných 

rozměrů, obsahovala různý odpad 
stavební, demoliční, velkoobjemo-
vý, směsný komunální, pneumatiky 
či odpad z elektrospotřebičů. Areál 
bývalých garáží se od roku 2012 stal 
místem, kde byl odpad nezákonně 
shromažďován.

„Obdrželi jsme řadu stížností nejen 
ze strany občanů, ale i vedení neda-
leké školy a dalších subjektů. Podně-
ty evidovala Policie České republiky 
i Městská policie Ostrava. S ohledem 
na zajištění bezpečnosti jsme v místě 
nechali nainstalovat kameru a díky 
součinnosti s městskou policií se pak 
podařilo vyřešit hned několik pře-
stupků nezákonně odloženého odpa-
du na této skládce,“ dodala náměst‑
kyně primátora Kateřina Šebestová.

Náklady na odstranění této čer-

né skládky činily 1,7 milionu korun  
a bylo odvezeno 621 tun odpadu.

Kromě skládky na ulici Úprkova 
řeší město obdobnou skládku v lokali-
tě řadových garáží na ulici Muglinov-
ská, na levém břehu Ostravice. I tato 
skládka bude odstraněna v průběhu 
tohoto roku.

Pokud se vlastník pozemku dozví 
o nezákonně soustředěném odpadu 
na svém pozemku, je podle zákona 
o odpadech povinen oznámit tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností. Fyzické osobě za založení 
černé skládky hrozí pokuta až do výše 
100 000 korun, podnikateli či práv-
nické osobě až do výše 10 milionů 
korun.  MS

Obrovská skládka odpadu  
v Přívoze je minulostí

Když staré 
oblečení 
nezahálí, 
ale pomáhá

Porodnost  
v moravskoslezské  
metropoli vzrůstá

Po dobu několika dnů probíhala 
ve všech třech budovách ostrav-
ského magistrátu sbírka nepotřeb-
ného či obnošeného šatstva ve pro-
spěch sítě dobročinných second 
handů Moment. Magistrátní pra-
covníci ho přinesli úctyhodných 
626 kilogramů. Výtěžky z prodeje 
budou užitečné hned v několika 
projektech.

Sbírka se konala v budově Nové 
radnice, ale také na pracovištích 
v ulici Gorkého a 30. dubna. Dár-
ci mohli donést oblečení a módní 
doplňky, které jsou stále v dobrém 
stavu, nicméně v jejich skříních 
a šatnících už pouze zabírají místo.

Díky štědrým dárcům získa-
la nezisková organizace Moment 
spoustu sortimentu pro své cha-
ritativní second handy. Peníze 
utržené z prodeje budou následně 
rozděleny mezi šest neziskovek 
různého zaměření. Konkrétně se 
jedná o Mobilní hospic Ondrášek, 
Kola pro Afriku, SaveElephants 
(projekt záchrany středoafrických 
slonů), centrum křesťanské sociál-
ní práce Žebřík, Českou koalici pro 
ochranu biodiverzity a Společnost 
pro ranou péči. Spektrum podpo-
řených činností je tedy široké.

Děkujeme všem, kteří do sbírky 
přispěli. MS

Za rok 2021 se v Ostravě narodilo 
přesně 5419 dětí, což je o 118 více než 
předloni. Kuriozní zajímavostí je, že 
právě tolik bylo loni mezi

novorozenci dvojčat. Z dívčích jmen 
rodiče nejčastěji vybírali Elišku a Emu, 
z chlapeckých pak Jakuba a Jana.

Na dalších pomyslných příčkách 
následují Viktorie (Victoria, Viktoria), 
Anna, Tereza, Laura, Natálie, Jasmí-
na, Sofie, Amálie, Klára, Adéla, Mia 
a Nela. U chlapců zase Matyáš, Matěj, 

Vojtěch, Tobiáš, Tomáš, Dominik, 
Adam a Lukáš. I letošní první ostrav-
ské miminko ostatně nese právě jedno 
z oblíbených jmen – Matyáš.

Tak jako vždy, i loni se objevila mi-
minka, která jejich rodiče vybavili na 
cestu životem jmény neobvyklými. 
A tak i v Ostravě narazíme na Dilettu, 
Cynthii, Aylu, Amátu, Eleanor, Leticii, 
Laru, Madlen, Nette, Nemicu, Sele-
nu, Ashley, Deriu či Ariu, popřípadě 
Thalii Charlotte, Sophii Rose, Nancy 

Janu, Lilianu Lauren, Jasmínu Jose-
finu nebo Andělu Charlotte. Pozadu 
však nezůstala vloni ani chlapecká 
raritní jména. Kluci byli pojmenová-
ni Ezechiel, Harvy, Koldo, Medard, 
Levi, Suren, Viggo, Sam, Johny, Die-
go. Také jim dávali rodiče jména hned 
dvě – Theodor Chidera, Teodoro  
Leonid, Kai Theodore, Denis Chi-
nazom, Enrico Brian a Aleksander  
Cyprian. MS

Před Po

  ÚNOR 202214 události



Nenapodobitelný zvuk v kombi-
naci s originálními texty zaručuje 
jedinečný hudební zážitek. Známá 
česká kapela Bratři Ebenové vy-
stoupí v ostravském „kulturáku“ 
v sobotu 12. února. Trio představí 
průřez svou tvorbou od prvního 
alba Malé písně do tmy až po po-
slední Čas holin.

V pátek 25. února pokřtí v diva-
delním sále svou novou desku Svítá 
ostravská kapela Nedivoč. Ve svém 
pestrém repertoáru střídá rock, 

pop, ale taky šanson či balady.
Milovníky divadla by neměla 

minout francouzská komedie Re-
belky, kterou do Ostravy přiveze 
brněnské Divadlo Bolka Polívky 
v pondělí 28. února. Na jevišti se 
představí Chantal Poullain a Ště-
pánka Křesťanová v rolích dvou 
zralých žen, které se rozhodly vzít 
osud do svých rukou a vzepřít se 
nalinkovaným životům.

A pro nejmenší diváky – už od 
dvou let – je určená oceňovaná 

loutková road movie Naivního 
divadla Liberec Šššš. Šššš. Hůůů. 
Haf! Jednoduchý příběh vypráví 
téměř beze slov o velkém vlako-
vém dobrodružství a o ještě větším 
přátelství dvou pejsků. Diváci sedí 
během představení na jevišti a sle-
dují, jak loutkohercům postupně 
roste pod rukama velká železniční 
trať. Inscenace bude k vidění v ne-
děli 13. února ve 14.00 a v 15.30.  
MS  

Co s posledním únorovým veče-
rem? Zajděte si na divadelní před-
stavení do DK Poklad. Komedie 
Milionový údržbář v hlavních rolích 
s Petrem Nárožným a Veronikou 
Freimanovou o tom, jak jednoduše 
může člověk „lehce nabýt, lehce po-
zbýt“. Komedie měla premiéru v září 
roku 2021 a do Ostravy zamíří v pon-
dělí 28. února v 19 hodin. EM

Výtvarný spolek In Signum vznikl 
v Ostravě roku 1995, přičemž za více 
než čtvrt století existence uspořádal 
desítky společných výstav a výtvar-
ných sympozií v mezinárodním měřít-
ku v oboru malby, sochařství a smaltů. 
Díla jeho autorů vystaví během úno-
ra a dubna Slezskoostravská galerie 
v rámci expozice „Druhý nádech“.

Jednotlivé členy skupiny již od po-
čátku pojí názorová blízkost. Ačkoli 
tvoří různými technikami a zpracová-
vají různé náměty a žánry, přesto mají 
společný pohled na svět. Před mód-
ními trendy a konceptuálními pro-
vokacemi dávají přednost klasickým 
technikám a jejich díla spíše ukazují 
na skutečnou krásu našeho světa a na 
různorodost života kolem nás.

Slavnostní zahájení výstavy 
Výtvarného spolku In Signum 
s názvem Druhý nádech se koná 
9. února 2022 od 17 hodin ve Slez-
skoostravské galerii. Výstava potrvá 
od 9. února do 3. dubna 2022 vždy 
v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin. 
Můžete si na ní prohlédnout díla 

výtvarníků Antonína Gavlase, Pe-
tra Gavlase, Karola Hercíka, Ivety 
Kadlecové, Lenky Kovalové, Jakuba 
Nováka, Kateřiny Pavlicové, Anety 
Silberové a Karla Švacha. Nejedná 
se výhradně o malby, k vidění bude 
rovněž smalt, keramika a skulptury. 
MS

Milionový 
údržbář – 
když milio-
nový, tak 
v Pokladu

Dům kultury 
města Ostravy láká 
nejen na „Ebeny“ 
či Chantal Poullain

Výtvarnický Druhý nádech 
ve Slezskoostravské galerii

 DKMO

 In Signum
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Pravidelný novoroční koncert Ja-
náčkovy filharmonie Ostrava (JFO) 
se letos konal dne 6. ledna v Domě 
kultury města Ostravy. Během jed-
noho večera zazněla hudba dvou 
velkých skladatelů klasické hud-
by – Richarda Strausse a Dmitrije 
Šostakoviče. Provedení se zhostil 
symfonický orchestr pod taktov-
kou hlavního hostujícího dirigenta 
Petra Popelky. Ten je od sezóny 

2020/21 šéfdirigentem Norského 
rozhlasového orchestru v Oslu.

Za klavír usedl Simon Trpčeski 
a na trubku hrál Andrei Kavalinski.

Posluchači se dočkali působivé 
hudby Straussových symfonických 
děl „Enšpíglova šibalství“ a „Růžo-
vý kavalír“. Z dílny Dmitrije Šosta-
koviče pak orchestr předvedl kon-
cert pro klavír a orchestr, dále pak 
koncert pro klavír, trubku a smyč-

cový orchestr. Večernímu koncertu 
navíc ještě předcházela dopolední 
generální zkouška, která byla pří-
stupná široké veřejnosti.

Novoroční koncert se tradičně 
uskutečnil pod záštitou primátora 
statutárního města Ostravy Tomá-
še Macury. „Město je hrdým part-
nerem tohoto slavnostního zážitku, 
neboť tento výjimečný a nevšední 
koncert v podstatě každoročně po-

myslně zahajuje ostravskou kul-
turu v celém roce. Všichni pevně 
doufáme, že rok 2022 zase přinese 
celé široké spektrum kulturních 
akcí, na které jsou Ostravané 
zvyklí a které dotváří bohatý život 
i atmosféru města,“ uvedl Tomáš 
Macura. MS

Národní síť Zdravých měst Čes-
ké republiky vyhlásila čtvrtý ročník 
soutěže NEJpraxe Zdravých měst. 
Do soutěže se přihlásilo celkem 25 
projektů z 15 měst České republiky. 
Regiony do této soutěže nominují 
projekty, které přispívají k vyšší kvali-
tě života obyvatel v dané oblasti, jsou 
neobvyklé a mohou sloužit jako pří-
klad pro ostatní města a obce. 

Ostravu reprezentovali čtyři kandi-
dáti. Řemeslný inkubátor Fajna dil-
na, chytré vodoměry od Ostravských 
vodáren a kanalizací, multifunkční 
prostor Trojhalí Karolina a Bezpapí-
rOVA městská hromadná doprava od 
Dopravního podniku Ostrava. 

Absolutním vítězem se stala Faj-
na dílna. Ta je určena nejen nad-
šencům, kutilům a profesionálním 
řemeslníkům, ale všem, kteří mají 

zájem osahat si řemeslo nebo se 
pod odborným vedením naučit ře-
meslným dovednostem, například v 
rámci workshopů, kurzů či předná-
šek. Kovodílna, keramika, šicí stroje, 
komunitní zahrada, 3D tiskárny – to 
je jen malý výčet toho, co ostravská 
Fajna dilna nabízí. Najdete ji v Dolní 
oblasti Vítkovic.

Z přihlášených projektů se dále 
Trojhalí Karolina umístilo na pá-
tém, BezpapírOVA MHD na šestém 
a chytré vodoměry na osmém mís-
tě. Národní síť Zdravých měst ČR je 
asociace sdružující na 130 měst, obcí 
a regionů, které spolu sdílí příklady 
dobré praxe a vzájemně se inspirují 
v oblastech strategického plánování, 
participace občanů nebo udržitelné-
ho rozvoje. Ostrava je členem od roku 
2018.  EM

Janáčkova  
filharmonie vítala  
nový rok koncertem

Fajna dilna bodovala  
v celostátní soutěži

 Vladimír Pryček
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