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Rekordní příjmy, 
výdaje i investice
Město Ostrava vstupuje do roku 
2018 s rozpočtem, který je v mnoha 
ohledech rekordní. Dosud nevídané 
výše dosahují navrhované příjmy, 
výdaje, investice, ale také dotace 
městským obvodům. Potěšující je, 
že této mimořádné úrovně dosahu-
je výhradně z vlastních zdrojů, bez 
úvěrů a půjček. Naopak. Město chce 
také letos systematicky snižovat stá-
vající zadlužení, které je v segmentu 
velkých měst nejnižší v republice. 
Podle náměstkyně primátora pro 
rozpočet a finance Ivety Vozňákové 
vše nasvědčuje tomu, že si Ostrava 
podrží ratingové hodnocení A1 sta-
bilní – nejlepší, jaké lze v Česku mít. 
Podrobnosti na str. 8 a 9.  (r)

Primátor Tomáš Macura: Mám neskromné přání pohnout s osudem Textilie-Ostravice

Oslavy sta let republiky vyvrcholí ohňostrojem
novoroční rozhovor
● Pane  primátore,  minulý  rok 
proběhl ve znamení oslav 750 let 
od  první  písemné  zmínky  o Os-
travě. Jak  jste si  je užil a co vás 
nejvíc potěšilo?

S celým přípravným týmem jsme 
usilovali hlavně o to, aby se připo-
mínka tak významného výročí v ději-
nách našeho města neomezila jen na 
nějakou jednorázovou, jakkoliv gran-
diózní oslavu, ale aby byla celoroč-
ním projektem zahrnujícím mnoho 
nejrůznějších akcí, ze kterých si mohl 
vybrat opravdu každý – zábavu i po-
učení. Zapojena byla řada městských 
institucí i široká veřejnost díky vypsa-
ným grantům. � Pokračování�na�straně�3
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Radnici navštívili tři králové

Primátor Tomáš Macura v historickém kostýmu při loňských oslavách 750 let 
od první písemné zmínky o Ostravě.  Foto:�Jiří�Zerzoň

Městští zastupitelé udělili na svém prosincovém zasedání dvě čestná občanství a čtyři Ceny města Ostravy

Osobnosti, na které můžeme být hrdí

Spojili svůj život s Ostravou a díky 
svým schopnostem, vědomostem, 
pracovitosti, obětavosti a píli dali 
městu a jeho občanům něco navíc. 
Třeba radost ze života proudící skrz 
divadelní jeviště a filmové plátno, pří-
klad nezdolnosti a životní síly, kterou 

nedokázaly zlomit ani hrůzy nacistic-
kých koncentračních táborů, či hrdost 
na historii regionu, v němž žijeme, 
pečlivě uchovávanou a kultivovanou 
v městském archivu nebo muzeu. Je 
pěkné, že město na tyto lidi nezapomí-
ná a dokáže je i ocenit. Také na sklon-

ku loňského roku se v Radnici města 
Ostravy uskutečnila malá slavnost, 
kdy městské zastupitelstvo rozhod-
lo o udělení dvou čestných občanství 
a čtyř cen města Ostravy. Ocenění při-
šli převzít (na snímku zleva) Renáta 
Huserová, Luděk Eliáš, Jiřina Kábrto-

vá, syn a manžel Blaženy Przybylové, 
které byla Cena města Ostravy uděle-
na in memoriam, Alexandra Gasnár-
ková a vnuk Věroslava Duška, který 
se nemohl dostavit kvůli nemoci. Více 
informací si přečtěte na straně 12. 
 Foto:�Jiří�Zerzoň
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V městské nemocnici přišlo loni na svět 15 procent miminek narozených v kraji

Prvním dítětem roku je Tomášek
o čem se mluví

První ostravské a zároveň i moravsko-
slezské miminko roku 2018 se naro-
dilo 1. ledna na oddělení Gynekologie 
a porodnictví Městské nemocnice Os-
trava (MNO). Je jím chlapeček Tomáš 
Slovák, který přišel na svět v 00.12 
hodin. V úterý 2. ledna přišel jeho ma-
mince Alexandře Mocové gratulovat 
primátor Tomáš Macura. Spolu s bla-
hopřáním jí předal květiny, pamětní 
list, stříbrnou minci z limitované edice 
k 750. výročí Ostravy a dva plyšáky ve 
tvaru vzácných lemurů Sclaterových, 
jejichž chovem se pyšní Zoo Ostrava. 
Součástí daru byly nákupní poukázky 
v hodnotě pěti tisíc korun. S balíčkem 
z lékárny a kytičkou navštívil šťastnou 
maminku také ředitel MNO Petr Uhlig.

Malý Tomášek měl po porodu ideál-
ní míry 51 centimetrů a 3700 gramů. 
Porod proběhl bez problémů, za což 
byla maminka vděčná. „Chtěla jsem 
rodit v Ostravě, i když jsem z Fulneku. 
Městskou nemocnici jsem si vybrala, 
protože umožňuje propojení klasické 
medicíny s alternativními přístupy. 
U porodu jsem měla dulu (odbor-
ná asistentka rodičky – pozn. red.), 
která mi společně s nemocničním 

personálem vytvořila takové zázemí 
v porodním boxu, že svůj porod můžu 
označit za hotový koncert. S péčí jsem 
maximálně spokojena,“ řekla Mocová. 
Doma na malého Tomáška čeká šesti-
letá sestra Eliška a tatínek Petr Slovák.

Za rok 2017 se v MNO uskutečnilo 
1721 porodů, o rok dřív 1590 porodů. 
„Jde o největší meziroční nárůst počtu 

porodů v rámci všech porodnic v Mo-
ravskoslezském kraji. Současně jde 
o nejvyšší počet porodů v městské ne-
mocnici za posledních 25 let,“ přiblížil 
aktuální zájem o služby MNO primář 
oddělení Gynekologie a porodnictví 
Marek Ožana. Celkem se loni v MNO 
uskutečnilo 15 procent všech porodů 
na území celého kraje.  (bk)

ze zasedání zastupitelstva města ostravy
Minutou ticha za významného kar-
diologa a čestného občana Ostravy 
Jaroslava Šimíčka zahájili ostravští 
zastupitelé 13. prosince 2017 své 31. 
zasedání ve volebním období 2014 až 
2018. Schůze měla mimořádně slav-
nostní charakter. Po úvodních progra-
mových bodech a přijetí rekordního, 
velkorysého k městským obvodům, 
a přesto vyrovnaného rozpočtu města 
na rok 2018 členové městského zastu-
pitelského sboru projednali a schválili 
návrh na udělení dvou čestných ob-
čanství a čtyř cen města Ostravy. 

Celkem zastupitelé projednali více 

než pět desítek návrhů na usnesení. 
Schválením návrhu na přijetí majet-
koprávních úprav k nemovitým věcem 
ve strategické průmyslové zóně Os-
trava-Mošnov dali zelenou výstavbě 
velkého multimodálního logistického 
centra v této lokalitě. Posvětili také 
převod majetkových práv k železobe-
tonovému skeletu stojícímu naproti 
Domu kultury města Ostravy z firmy 
Red House Development na společ-
nost Smart Innovation Center. Ta se 
zavázala nejenom stavbu dokončit, ale 
také zajistit její smysluplné využití.

Zastupitelé podpořili vyhlášení pro-

gramu na poskytnutí dotací na ozdrav-
né pobyty dětí do 30. dubna, program 
na revitalizaci veřejného prostoru na 
území města pro rok 2018, stejně jako 
návrh na rozdělení prostředků z vý-
nosu z hracích automatů pro městské 
obvody. Souhlasili s poskytnutím bez-
úročných zápůjček na předfinancování 
výdajů na modernizaci topenišť v rám-
ci kotlíkových dotací, o něž požádali tři 
zájemci. Celkem jim město půjčí 320 
tisíc korun, které získá zpět po vyplae-
ní dotace. Zastupitelé se vyslovili pro 
udržení „poplatku za odpad“ pro rok 
2018 ve stávající výši 498 korun.  (bk)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke 
svému 32. zasedání ve volebním ob-
dobí 2014–2018 sejde 31. ledna od 
9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva 
v Nové radnici je veřejné a občané ho 
mohou sledovat z galerie. Dokumen-
ty k zasedání lze najít na webu www.
ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho 
orgány – Zastupitelstvo města. (r)

Konference k dopravě a kvalitě ovzduší
Hledání cest, jak řešit dopravu ve měs-
tech s cílem zlepšit kvalitu ovzduší 
a života lidí, byla věnována meziná-
rodní konference City Changers, kte-
rá se uskutečnila loni 6. a 7. prosince 
v Dolní oblasti Vítkovice. Výstupem 
akce pořádané Svazem měst a obcí ČR, 
městem Ostravou, Centrem dopravní-
ho výzkumu a Asociací měst pro cyk-
listy byly základy pro vytvoření národ-
ní platformy pro městskou mobilitu. 

Konferenci zahájil primátor Tomáš 

Macura. „Dlouhodobě se ve městě 
věnujeme kvalitě ovzduší a zdrojům, 
které mají vliv na jeho stav. Absolut-
ní i relativní dopad průmyslu, jakožto 
tradičního zdroje emisí na Ostravsku, 
postupem času významně klesá a je již 
srovnatelný se znečištěním z dopravy 
nebo malých lokálních zdrojů. Samot-
ný podíl dopravy na znečištění ovzduší 
v našem městě je odhadován mezi 20 
až 80 procenty v závislosti na lokalitě 
a ročním období,“ uvedl primátor. „Dů-

ležité je pochopit, že kvalitu životního 
prostředí můžeme ovlivnit prakticky 
všichni svým každodenním chováním. 
Proto si dovolujeme vyzvat veřejnost, 
aby se stejně jako my nespokojila se 
současným stavem a pracovala na jeho 
zlepšení společně s námi,“ dodal.

Konference se zúčastnil velvyslanec 
Dánského království v ČR Ole Frijs-
-Madsen, který uvedl výstavu uspořá-
danou ve spolupráci s dánskou amba-
sádou Spokojení Dánové.  (bk)

Alexandra Mocová s prvním ostravským i moravskoslezským miminkem roku 
2018 Tomášem Slovákem, který se narodil v MNO.  Foto:�Lukáš�Kaboň

Tři králové navštívili 
ostravskou radnici
Tříkráloví koledníci navštívili 
4. led na Radnici města Ostravy. 
Přijali je primátor Tomáš Macura, 
náměstek primátora Zbyněk Pražák 
a další členové vedení města. Ko-
ledníci přáli všem šťastný nový rok 
a zárubně dveří opatřili nápisem 
K+M+B (Kristus požehnej tomuto 
domu). Koledníci zároveň vybírali 
peníze pro Tříkrálovou sbírku, jejíž 
výnos bude použit ve prospěch hos-
pice sv. Lukáše, mobilního hospice, 
pro charitní středisko M. Magone, 
chránění dílny Charity sv. Alexan-
dra a na provoz šatníku pro lidi bez 
domova.  (r) 

Země se otřásla
Možná i vy jste se probudili v nedě-
li 10. prosince ve čtyři hodiny ráno 
a nevěděli, co se to vlastně děje. Právě 
v tento moment nás postihlo opravdo-
vé zemětřesení – nikoliv důlní otřes – 
s epicentrem u Hlučína na půli cesty 
mezi Ostravou a Opavou. K zemětře-
sení došlo v hloubce asi 12 km a jeho 
síla dosáhla 3,5 stupně Richterovy 
škály. K větším škodám nedošlo. Na-
posledy bylo u nás zaznamenáno ze-
mětřesení o síle 4 st. v roce 1935. (r)

Nová výstava 
ve foyer radnice
Fotografové Lucie Maceczková a Mar-
tin Glatzner společně s tanečníky ba-
letního souboru Národního divadla 
moravskoslezského vytvořili soubor 
černobílých fotografií, které daly mož-
nost vzniknout jedinečnému chari-
tativnímu kalendáři Balet pro život. 
Na začátku projektu stálo dlouholeté 
přátelství, shoda náhod, chuť vytvo-
řit něco netradičního a touha pomoci. 
Výtěžek z prodeje kalendáře a fotogra-
fií poputuje na účet Kliniky hematoon-
kologie Fakultní nemocnice Ostrava. 
Výstava velkoformátových fotografií 
tanečníků z charitativního kalendáře 
potrvá do konce ledna ve foyer Nové 
radnice. Více informací na www.balet-
prozivot.cz  (hob)
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Pokračování�ze�strany�1
Namátkou připomenu úžasné výstavy 
v Ostravském muzeu, vydání dvou en-
cyklopedických knih o historii města, 
ražbu stříbrné pamětní medaile, du-
chovně silnou mši pod širým nebem 
s modlitbou pro Ostravu, historický 
víkend...  A vyvrcholení oslav 29. listo-
padu před Novou radnicí s poselstvím 
pro budoucí generace, ohňostrojem 
a videoprojekcí bylo takové, že vehna-
lo mnohým z několika tisícovek účast-
níků do očí slzy dojetí. Bral jsem za 
velkou čest i za osobní závazek, že tak 
významné výročí připadlo ve funk-
ci primátora právě na mne a že jsem 
mohl celý projekt osobně řídit. 
● Přejděme  do  pracovní  rovi-

ny.  V  čele města  Ostravy  stojíte 
zhruba  tři  roky. Kterých výsled-
ků si za tuto dobu nejvíce vážíte 
a jak hodnotíte minulý rok?

Raději se dívám dopředu, než bi-
lancuji minulost, ale budiž. Je ne-
zpochybnitelné, že se za uplynulé tři 
roky významným způsobem zlepšila 
finanční kondice města. Je to samo-
zřejmě zásluhou prosperující ekono-
miky a tedy i růstu daňových příjmů, 
zásadní vliv na to však má i silný tlak 
na úspory a omezování neproduktiv-
ních výdajů v nejrůznějších oblastech 
správy města. Je tak najednou více 
peněz na investice, tvorbu rezerv a od-
dlužování města. Však nejlepší možné 
ratingové hodnocení A1 od Moody‘s 
jsme nezískali náhodou. 

Mám radost z loni schváleného 
nového strategického plánu rozvoje 
města fajnOVa, za kterým stojí hod-
ně práce a který ukazuje směr rozvoje 
Ostravy až do roku 2030. Za své poje-
tí, zejména pak za masivní participaci 
veřejnosti, sklidil ocenění doma i v za-
hraničí a stal se příkladem pro tvorbu 
strategií i jiných měst.

Po letech útlumu se ve městě zno-
vu rozbíhají architektonické soutěže 
na řešení veřejného prostoru nebo 
významných staveb. Ostrava se za 
našeho vedení aktivně přihlásila ke 
svému architektonickému dědictví, 
zpracovávají se například projekty na 
revitalizaci historických městských ja-
tek nebo na obnovu památkově chrá-
něných vil. Začíná postupně ožívat 
historické centrum města, léta těžce 
zkoušené a zanedbávané. Roste v něm 
počet restaurací, kaváren, klubů a dal-
ších provozoven, přibývá zajímavých 
akcí. Situaci dále zlepší projekty no-
vých bytových domů, které do středu 
města vrátí zpět více rezidentů. 

K historicky nejnižším hodnotám 
klesají míra nezaměstnanosti i krimi-
nality. Jsem dalek tomu tvrdit, že je 
to zásluha města, nicméně i my jsme 
těmto trendům pomohli – v prvním 
případě přípravou průmyslových zón, 

ve kterých dnes již pracuje na 12 tisíc 
lidí, a projekty typu inovačního centra 
nebo řemeslného inkubátoru, v dru-
hém případě razantním navýšením 
počtu městských strážníků nebo zave-
dením nových bezpečnostních prvků 
a opatření ve veřejné dopravě.  

Kontinuálně se zlepšuje i dlouhodo-
bý neduh Ostravy – kvalita ovzduší, 
a to i díky projektům a podpoře města. 
Jen v tomto komunálním období bude 
vyměněno na tisíc neekologických 
kotlů v domácnostech, přibývá upra-
vené zeleně, ekologizuje se doprava. 

Připomínat, že současná Ostrava je 
dějištěm celé řady skvělých kulturních 
a sportovních akcí – a že se již zdaleka 
nejedná jen o fenomenální Colours, 
Janáčkův Máj nebo Zlatou tretru – by 
bylo nošením dříví do lesa. Zůstává 
samozřejmě mnoho problémů a věcí 
ke zlepšení, ale myslím, že se Ostrava 
rychle proměňuje k lepšímu. Jenom 
to někdy lépe než my samotní doká-
ží zaregistrovat a ocenit lidé, kteří do 
našeho města přijíždějí jednou za čas.
● Existuje  něco,  co  vás  v  loň-

ském roce zklamalo? 
Velmi lituji každého neproduktivní-

ho času, o který se zbytečně prodlužuje 
realizace užitečných, potřebných i krás-
ných projektů. Naše legislativa obecně 
a zejména pak zákon o veřejných za-
kázkách bohužel vytvářejí prostředí, 
ve kterém je veřejná správa při svých 
investicích přes jakoukoliv snahu vždy 
pomalejší, neefektivnější a zranitelněj-
ší než privátní sektor. Téměř bezbřehé 
možnosti pro podávání nejrůznějších 
námitek, stížností a obstrukcí ze strany 
rozmanitých odpůrců projektů, mnoh-
dy neúspěšných účastníků výběrových 
řízení, se často fatálním způsobem 
projevují na realizaci veřejných staveb. 
Dávno tak již mohla být v provozu na-
příklad prodloužená Rudná, opraven 

Dům kultury Poklad nebo zahájena 
rekonstrukce městských jatek. Běžný 
občan těmto průtahům nerozumí a viní 
z nečinnosti nebo neschopnosti stát 
nebo město a já se mu upřímně ani ne-
divím. Občas kvůli tomu sám prožívám 
emocionálně vzepjaté chvilky. 
● Letošní rok bude pro zastupi-

telstva měst a obcí rokem voleb-
ním. Co byste chtěl do podzimní-
ho hlasování ještě dotáhnout? 

Je toho dost, co bych ještě chtěl 
stihnout, právě si aktualizuji seznam 
priorit. Z těch větších věcí, které by 
čtenáře mohly zajímat, je to například 
příprava a vyhlášení mezinárodní ar-
chitektonické soutěže na novou kon-
certní halu nebo zahájení rekonstruk-
ce historických městských jatek. Čeká 
nás také důležité rozhodnutí o reali-
zaci nové tramvajové trati v Porubě. 
Z menších, ale pro tvář a atmosféru 
města o nic méně důležitých akcí, bych 
rád zmínil alespoň dva z tzv. zelených 
projektů – revitalizaci slezskoostrav-
ského břehu řeky Ostravice a plány vý-
sadeb květinových záhonů v různých 
částech Ostravy. Rádi bychom také na 
jaře spustili připravovaný bikesharing 
– veřejné sdílení kol. 

Ostrava bude i v tomto roce hostit 
mnoho akcí evropského i světového 
významu, které musíme perfektně 
organizačně zvládnout. K těm oprav-
dovým „extras 2018“ bude bezesporu 
patřit Olympijský festival při ZOH 
v únoru, světová konference bloggerů 
a youtuberů TBEX v červenci, kona-
ná mimochodem poprvé v historii ve 
střední Evropě, a to rovnou v Ostravě, 
a zářijový Kontinentální pohár IAAF, 
který je po olympiádě a mistrovství 
světa nejvýznamnější akcí světové 
 atletiky. 

Osobně pak mám neskromné přání 
pohnout po mnoha letech nihilismu 
konečně dopředu s osudem Textilie-
-Ostravice. Je toho opravdu hodně, 
nemám prostor vyjmenovat více...  
● Po  loňském  jubileu  města 

nás  letos  čeká  připomínka  100 
let  samostatného  Českosloven-
ska,  potažmo  České  republiky. 
Jak  vnímáte  toto  výročí  a  jaké 
akce k tomuto jubileu připravuje 
město?

Ono těch významných historických 
výročí je v tomto roce více – nejenom 
rok 1918, ale také 1928, 1938, 1948, 
1968 nebo 1993. Zdaleka ne vždy je 
co slavit, důležité však je si ty událos-
ti objektivním způsobem připomínat 
a hlavně z nich čerpat poučení. O tom, 
jak tak učinit vyváženě a ve správných 
souvislostech, se budeme teprve radit. 
Mohu snad již nyní alespoň prozra-
dit, že 100. výročí republiky chceme 
28. října oslavit před Novou radnicí 
parádním ohňostrojem.  (bk)

Oslavy sta let republiky vyvrcholí ohňostrojem

Primátor Tomáš Macura hovoří s návštěvníky Dne otevřených dveří v Nové radnici. 
 Foto:�Lukáš�Kaboň

Jedním z vrcholů oslav jubilea Ostravy byl festival Evropská historie v ostrav-
ských ulicích, během něhož katalánští umělci stavěli lidské věže.  Foto:�Jiří�Zerzoň
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novoroční anketa
Michal Mariánek
náměstek primátora pro oblast 
sociálních věcí, zdravotnictví 
a prevenci kriminality

1. V uplynu-
lém roce 

jsme zpracovali 
a v zastupitelstvu 
města schválili 
plán moderniza-
ce a rozvoje Měst-
ské nemocnice 
Ostrava a zahájili 
projektovou pří-

pravu k jeho naplnění. 
Úspěšně realizujeme projekty se 

zaměřením na sociální bydlení (tímto 
chci poděkovat městským obvodům za 
spolupráci) a mimo jiné jsme získali 
externí finanční prostředky na realiza-
ci transformace služeb pro lidi s men-
tálním a kombinovaným postižením, 
ve které nadále pokračujeme.  

V březnu loňského roku byla schvá-
lena Strategie prevence kriminality 
a nově jsme do života uvedli dotační 
titul se zaměřením na podporu rodin-
né politiky.

Významná je stabilita a vysoká od-
bornost zaměstnanců odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, kteří zajišťují 
úkoly jak na úseku samosprávy, tak 
i státní správy, což je nedílnou součás-
tí problematiky, kterou mám v kom-
petenci.

2. Jelikož v oblastech, za které 
jsem zodpovědný, zpravidla 

realizujeme záměry, které přesahují 
jedno volební období, nemění se prio-
rity nahodile z roku na rok. Z pohledu 
záležitostí týkajících se sociálních věcí 
chceme v letošním roce zahájit inves-
tiční akce směřující k výstavbě nového 
domova pro seniory a nových služeb 
pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením. 

Připravujeme podklady pro schvále-
ní již 5. Komunitního plánu sociálních 
služeb a souvisejících aktivit na obdo-
bí let 2019 – 2022. 

V kontextu městské nemocnice 
chceme dokončit stavební dokumen-
taci pro rekonstrukci chirurgie a vý-
stavby parkovacího domu. Finišovat 
budeme se studií pro nové centrální 
operační sály a budeme připravovat 
nový akutní příjem, internu a vstup do 
nemocnice. Pro budoucnost musíme 
rozhodnout o směru energetického 
hospodářství v nemocnici.

Zbyněk Pražák
náměstek primátora pro oblast 
kultury a volného času

1. Těší mne, 
že vedle 

tak významných 
činů, jakými jsou 
například uza-
vření smlouvy 
o rychlé dostavbě 
desítky let roze-
stavěného skele-
tu naproti Domu 

kultury města Ostravy, rozšíření dět-
ského jízdného v městské hromadné 
dopravě pro všechny studenty až do 
26 let či rekonstrukce Českobratrské 
ulice a tramvajových mostů v Plzeňské 
ulici, se nám podařilo nastartovat také 
mnoho významných kulturních pro-
jektů. Kupříkladu zahájení kompletní 
rekonstrukce a modernizace divadla 
Jiřího Myrona, což poznají již v tom-
to roce všichni, kteří kolem něj budou 
procházet. Z bývalého výstavního pa-
vilonu G na Černé louce v brzké době 
vznikne nová divadelní scéna, která 
navíc vyřeší i dlouhodobý problém ne-
dostatku zkušeben pro další dvě stáva-
jící scény. 

Městem odkoupené zchátralé objek-
ty bývalých městských jatek v centru 
města budou přeměněny na novou ga-
lerii a multižánrové kulturní centrum. 
Založením účelového fondu s vkladem 
100 milionů korun se snad už v hori-
zontu nejbližších let konečně naplní 
téměř sedmdesátileté ambice na vý-
stavbu kvalitního koncertního sálu 
v Ostravě.  Děti z Múzické školy, která 
je známá svojí péčí o žáky se zdravot-
ními problémy, potěší příprava krásné 
a tolik potřebné další budovy v Ma-
rián ských Horách. 

Není také možno opomenout velko-
lepé oslavy 750 let od první písemné 
zmínky o Ostravě s mnoha kulturní-
mi akcemi, včetně úžasné katalánské 
fiesty spojené se stavbou lidských věží 
a oheň chrlícími draky, ale stejně tak 
i úchvatné vánoční oslavy v samotném 
centru města.

2. Pro mne je současnou prioritou 
neztratit byť jediný den k napl-

nění všech rozpracovaných akcí a cílů, 
z nichž některé jsem zmínil. A dále 
vyvinout maximální úsilí k vyřeše-
ní stavu opuštěných a nevzhledných 
objektů, které hyzdí naše město, a to 
dokonce i v jeho samotném centru. 
Ale mojí trvalou prioritou je pracovat 
na tom, aby Ostrava byla nejen jejími 

obyvateli považována za krásné, čisté, 
moderní a perspektivní město, kde je 
radost žít. 

Vladimír Cigánek
náměstek primátora pro oblast 
školství, sportu a vzdělávání

1. Za největ-
ší úspěch 

považuji, že 
v oblasti škol-
ství pokračujeme 
s podporou roz-
voje cizojazyč-
ného vzdělávání, 
dotacemi do škol-
ských zařízení na 

území města Ostravy a zejména roz-
vojem talentů s podporou vyšší než 70 
milionů korun. Ve sportu jsme pod-
pořili veškeré segmenty, a to jak tělo-
výchovu a sport, tak i vrcholový sport 
a významné sportovní akce téměř 200 
miliony korun. Ve městě se v roce 
2017 konaly významné akce, jmeno-
vitě Zlatá tretra a Mistrovství Evropy 
v krasobruslení.

V oblasti investic byla dokončena 
modernizace venkovního areálu ba-
zénu v Porubě za 23 milionů korun 
a zahájena druhá etapa výstavby spor-
tovního areálu ve Vítkovicích za 87 
milionů korun.

2. Ve školství finančně zabezpečí-
me všechny dotační programy 

a stipendia. V oblasti sportu budeme 
novými dotačními programy řešit 
špatnou situaci způsobenou Minis-
terstvem školství, mládeže a tělový-
chovy a zajistíme finanční prostředky 
minimálně ve stejné výši jako v roce 
2017. Významným bodem je dokonče-
ní druhé etapy výstavby in-line areálu 
U Cementárny. Zahájíme rekonstruk-
ci stadionu Bazaly a vytvoříme pod-
mínky pro zřízení fotbalové akademie 
v Ostravě. Cílem je vybudovat nové 
technické zázemí s pěti tréninkovými 
hřišti, z toho jedním s umělou trávou 
pro mladé a nadané sportovce.

V roce 2018 nás mimo běžné spor-
tovní akce čeká i zcela výjimečná spor-
tovní událost – Kontinentální pohár. 
Ten se řadí hned za olympijské hry 
a mistrovství světa v atletice. Věřím, 
že se Ostrava zhostí své pořadatelské 
role opět na výbornou.

Radim Babinec
náměstek primátora pro oblast 
majetku, bytovou, veřejných 
zakázek, sdružených nákupů 
a kapitálových účastí

1. Z mého pohledu je určitě největ-
ším úspěchem v rámci svěřených 

kompetencí přechod na nového doda-
vatele služeb sdružených nákupů. Sy-

stém sdružených 
nákupů, který 
v Ostravě fungu-
je od roku 2010, 
nám dlouhodobě 
umožňuje dosa-
hovat vysokých 
úspor v rámci 
nákupů pro celé 
město a jeho 

organizace. Díky výběru nového do-
davatele služeb systému sdružených 
nákupů, kterým je společnost Tender 
systems, jsme dosáhli také další úspo-
ry za samotný provoz systému, a to ve 
výši více než 60 procent, když paušální 
platba společnosti Tender systems činí 
441 408 Kč (včetně DPH) měsíčně, tj. 
5,297 milionu korun za rok, zatímco 
odměna předchozímu dodavateli za 
rok 2016 dosáhla zhruba 17 milionů 
korun včetně DPH.

2. V roce 2018 nás rovněž čeka-
jí zajímavé výzvy a projekty. 

K těm nejzajímavějším bych určitě 
přiřadil sloučení městských společ-
ností Ostravský informační servis 
a Ostravské výstavy, a rovněž sloučení 
městských společností Dům kultury 
Akord  Ostrava-Zábřeh a Dům kultury 
Poklad v Ostravě-Porubě. Snižování 
počtu městských firem, jakož i nava-
zující synergické efekty, jako napří-
klad snížení počtu placených funkcí ve 
sloučených společnostech, přinášejí 
statutárnímu městu nemalé úspory – 
a to je naším primárním cílem. 

Břetislav Riger
náměstek primátora pro útvar 
hlavního architekta a oblasti 
investic a stavebního řádu

1. Co se uply-
nulého roku 

2017 týče, nej-
větší  radost mi 
udělala realizace 
komplexní re-
konstrukce Čes-
kobratrské ulice, 
a to jak co do 
předání ulice do 

užívání s měsíčním předstihem, tak co 
do estetického řešení, které oceníme 
až v polovině letošního roku, kdy se 
zazelenají extenzivní záhony. 

2. To mi připomíná, že moudří 
lidé se neradují z toho, co právě 

sklidí, ale z toho, co zaseli. V roce 2018 
budeme pokračovat v realizaci mnoha 
staveb, ale zejména budeme projekto-
vat! 

Za všechny projekty bych připomněl 
pavilon operačních sálů městské ne-
mocnice, a pakliže se podaří podepsat 
smlouvu s architekty, dojde také na 
dlouho očekávanou projekci ostrav-
ských městských jatek. 

Zeptali jsme se členů vedení města
1. Můžete se ohlédnout za uplynulým rokem a uvést, co po-
važujete ve své práci za největší úspěch? 
2. Jaké jsou vaše priority v roce 2018?
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Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem aktivním občanům za námě-
ty a připomínky, které mi v průběhu 
roku zaslali, a popřát všem Ostrava-
nům do nového roku vše, co si nelze 
koupit – pevné zdraví, štěstí a lásku.

Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora pro 
 oblast životního prostředí, 
 vodního hospodářství  
a zemědělství, komunální, 
 živnostenského úřadu, IT služeb 
a outsourcingu

1. V oblasti 
ž i v o t n í h o 

prostředí, kon-
krétně ve zlep-
šování kvality 
ovzduší, mě vel-
mi těší počet po-
daných žádostí 
na výměnu nee-
kologických kotlů 

v domácnostech. Ostravských žadate-
lů bylo v druhé výzvě tzv. kotlíkových 
dotací ke konci roku přes 550 a to už 
je hezké číslo, když si uvědomíme, že 
každý takový starý nemoderní kotel 
vyprodukuje za rok až 100 tun prachu, 
který pak všichni dýcháme.  

V loňském roce jsme vyhlásili nový 
grantový program na revitalizaci ve-
řejného prostoru. Z rozpočtu měs-
ta jsme na něj vyčlenili pět milionů 
korun. Přihlásilo se nám celkem 16 
projektů a podpořili jsme 11 z nich. 
S nápady, jak zkrášlit své okolí, se 
mohl přihlásit kdokoliv. Mám radost, 
že lidem není jedno, v jakém prostředí 
žijí, ale mají zájem jej zkrášlit, dát mu 
jinou, lepší funkci a společně utvářet 
městský prostor. 

Posunuli jsme se zase o kus dál 
v přípravě revitalizace parků a zele-
ných ploch ve městě. Kromě Pustko-
veckého údolí, Lesoparku Benátky 
nebo okolí řeky Ostravice pracujeme 
např. na přeměně Cingrova sadu, Vít-
kovického přednádraží, Smetanova 
sadu, parku U Boříka v Nové Vsi, par-
ku za biskupstvím v centru města, ze-
lených ploch u zámku v Zábřehu nebo 
za poliklinikou v Hrabůvce. 

Oficiálně jsme město Ostravu při-
hlásili do soutěže o titul European 
Green Capital pro rok 2020. Několi-
kaměsíční náročný sběr dat ke dva-
nácti posuzovaným kapitolám byl 
završen v říjnu odesláním přihlášky 
Evropské komisi.

Vytvořili jsme nový webový portál 
zdravaOVA.cz, který se věnuje životní-
mu prostředí a který na jednom místě 
informuje o aktivitách města v této 
oblasti. Nahradí pět různých webo-
vých prezentací města, které se touto 
problematikou doposud zabývaly. An-
glická verze webu slouží také pro pre-
zentaci Ostravy v soutěži EGC. 

Magistrát a jeho pracoviště úspěšně 

prošly auditem pro zavádění environ-
mentálního managementu a začátkem 
roku bychom měli získat certifikát ISO 
14001. 

Velkým úspěchem pro Ostravu bylo 
pořádání šesté ministerské konferen-
ce Světové zdravotnické organizace, 
která se konala v červnu a které se zú-
častnilo téměř 700 delegátů z padesá-
ti zemí. Akce se těšila velkému zájmu 
a jak potvrdily ohlasy účastníků i mé-
dií, město Ostrava v mezinárodním 
měřítku více než obstálo. 

Také v oblasti IT byla loni realizo-
vána řada projektů. Z  elektronických 
služeb pro veřejnost mohu zmínit 
nasazení platební brány. Po agendě 
komunálního odpadu budou on-line 
platby rozšířeny i na další poplatky ve 
vazbě na zájem občanů. V budovách 
magistrátu byly rozšířeny bezplatné 
wi-fi zóny, které návštěvníkům umož-
ňují přístup k internetu. Také byly 
rozšířeny možnosti objednávání k ná-
vštěvě úřadu, aktuálně v oblasti hro-
madného přihlašování vozidel. 

Živnostenský úřad prováděl kontro-
ly ve sběrnách a zastavárnách s cílem 
snižovat počet drobných krádeží. Již 
osmým rokem úspěšně provozoval 
Jednotné kontaktní místo, které po-
máhá podnikatelům v zahájení čin-
nosti v zahraničí.

2. Pro zlepšení životního prostře-
dí, zejména ovzduší, je to hlavně 

pokračující podpora výměny starých, 
neekologických kotlů a další ekologi-
zace veřejné hromadné dopravy a vo-
zového parku magistrátu, městských 
obvodů a městských společností.

Prioritou je pokračovat v přípravě 
a realizaci „zelených projektů“. Kromě 
přeměn parků nebo sadů se můžeme 
těšit na výsadbu trvalkových záhonů 
na desítkách míst nebo novou výsad-
bu zeleně v Sokolské třídě.

V lednu startuje druhé kolo gran-
tového programu „fajnOVY prostor“ 
a já věřím, že obdržíme od lidí další 
zajímavé nápady, jak upravit, zkrášlit 
nebo oživit veřejná prostranství. 

Připravili jsme také nové projekty 
pro zoologickou zahradu. Rozvoj to-
hoto čtvrtého nejnavštěvovanějšího 
turistického cíle v České republice 
považujeme pro Ostravu za velmi dů-
ležitý. Loni začala v zoo rekonstrukce 
elektrické sítě, která by letos měla být 
dokončena. Pracuje se na navýšení 
parkovacích míst pro návštěvníky a na 
nových expozicích.

Jedním z dalších důležitých a v za-
hraničí osvědčených nástrojů pro 
rozvoj města je koncept REFILL, tedy 
služba umožňující dočasné využití 
volných prostor ve městě. Letos zave-
deme pilotní provoz této platformy. 
Věříme, že tak podpoříme spoustu za-
jímavých nápadů a projektů veřejnos-
ti např. v oblasti kultury, kreativních 
oborů, start-upů a dalších aktivit pod-
porujících rozvoj komunitního života.

V loňském roce jsme také dokončili 
strategii na adaptaci města na klima-
tické změny. V návaznosti na tento 
dokument letos připravíme akční 
plán, který bude obsahovat konkrétní 
projekty s opatřeními pro konkrétní 
lokality, určitě i s nasazením někte-
rých „smart“ řešení. 

Neméně důležité je postupné od-
straňování starých ekologických zá-
těží, proto budeme sledovat situaci 
hlavně kolem likvidace ropných lagun 
Ostramo a aktivně spolupracovat se 
zainteresovanými orgány zodpověd-
nými za dekontaminaci tohoto území.

Prioritou zůstává svědomitá prezen-
tace města v soutěži European Green 
Capital tak, abychom se probojovali 
mezi pět finalistů soutěže. Vítěz bude 
znám letos v červnu – kdo ví, třeba se 
nám podaří jako prvnímu městu v his-
torii uspět a vyhrát napoprvé. Pokud 
ne, nevadí. Už samotná účast v soutěži 
je pro Ostravu velkou prestiží.   

V oblasti IT služeb, v prvním polo-
letí nadcházejícího roku dostane nový 
kabát webový portál Ostravy. Cílem 
je modernizace oficiálního webu, ale 
hlavně zpřehlednění jeho obsahu. 
V přípravě jsou rovněž nové webové 
stránky ostravských domovů pro seni-
ory dostupné ze společného rozcestní-
ku. Návštěvníci internetových stránek 
se mohou těšit na nové mapové služ-
by, například dosavadní vítězné stavby 
soutěže Dům roku nebo časovou řadu 
leteckých snímků Ostravy včetně jejich 
doplnění o historické mapy poskytnu-
té městským archivem. V návaznosti 
na celostátní projekty, zejména elek-
tronické občanské průkazy, plánujeme 
rozvíjet služby města směřující k plné-
mu elektronickému podání. 

U živnostenského úřadu zůstává 
prioritou zkracování čekací doby na 
přepážkách a současně podpora elek-
tronické komunikace mezi podnikate-
li a úřadem i mezi úřady navzájem. 

Iveta Vozňáková
náměstkyně primátora pro 
 oblast financí a rozpočtu

1. Těší mě, 
že můžu 

navázat na té-
mata, o kterých 
jsem hovořila 
loni i předloni 
a prohlásit, že to, 
co jsme slíbili, 
jsme také splnili. 
V roce 2017 jsme 

snížili dluh města o rekordní částku 
téměř půl miliardy korun a stali jsme 
se tak mezi velkými městy městem 
s nejnižší zadlužeností. Mezinárodní 
ratingová agentura Moody‘s udělila 
Ostravě v roce 2017 historicky nejvyš-
ší ocenění – ratingovou známku na 
úroveň A1 stabilní. Ostrava patří mezi 
jediná čtyři česká města, kterým tuto 

známku agentura Moody‘s udělila. 
Toto hodnocení potvrzuje, že město 
má ekonomickou a finanční stabili-
tu a rovněž vysokou spolehlivost při 
splácení svých závazků.

Dalším pro mě důležitým tématem 
je otevření a provoz Řemeslného inku-
bátoru, pro který občané města vybrali 
název Fajna dílna. Pro Ostravany byly 
8. srpna 2017 v areálu dolu Hlubina 
otevřeny první tři veřejně přístupné 
řemeslné dílny. 

2. Pro rok 2018 se nám podařilo 
sestavit nejvyšší rozpočet za po-

sledních deset let, který je velkorysý 
k městským obvodům, umožní zahá-
jení a realizaci řady důležitých staveb 
a navíc sníží dluh Ostravy o další té-
měř půl miliardy. Pokračovat bude-
me nejen ve snižování dluhu Ostravy, 
ale také v dalším navýšení dotací pro 
městské obvody, které v příštím roce 
dosáhnou nejvyšší částky v dosavadní 
historii města, v porovnání s rokem 
2013 se jedná o dvojnásobek. 

A náš unikátní Řemeslný inkubá-
tor rozjede v tomto roce dvě největší 
řemeslné dílny, a sice dílny na kovo-
výrobu a dřevovýrobu v budově Kom-
presorovny. 

Lukáš Semerák
radní pro dopravu  
a dopravně-správní činnosti

1. Dřívější pri-
mátor Petr 

Kajnar a jeho 
vedení města 
nám zanechalo  
Dopravní pod-
nik Ostrava těžce 
zasažený vyšetřo-
váním korupce. 
Jsem rád, že se 

nám spolu s novým vedením DPO daří 
měnit myšlení této společnosti, která 
začala zkvalitňovat služby pro své ces-
tující a po mnoha letech se jí podařilo 
nejen zamezit jejich dlouhodobému 
úbytku, ale také dosáhnout zvýšení 
jejich počtu.

Rovněž jsem rád, že projekt zave-
dení tzv. asistentů přepravy se ukázal 
být krokem správným směrem, kte-
rý přispívá ke zvýšení pocitu bezpečí 
v dopravních prostředcích. I přes neu-
stálou kritiku různých organizací síd-
lících mimo Ostravu v něm DPO bude 
dále pokračovat

2. Mou srdeční záležitostí je opra-
va a konverze historické budovy 

jatek. Těším se na finální projekt a za-
čátek jeho realizace. Stejně tak se tě-
ším na nové švýcarské tramvaje a vy-
řazení starých vozů, které v létě topí 
a v zimě jim omrzají okna.

Mým osobním přáním je, aby i po 
podzimních komunálních volbách byli 
ve vedení našeho města nadále zkuše-
ní lidé, kteří aktivně pracují, a nikoliv 
„profesionální“ politici.  (r)
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Jak se zachovat, když nám půjčky přerůstají přes hlavu
dluhová poradna

Vánoční svátky skončily a nastal čas 
novoročních předsevzetí. Jedním 
z tipů na ně by mohl být závazek, že 
si už nikdy nebudeme půjčovat pe-
níze na věci, které pro nás nejsou ži-
votně důležité. Je sice hezké, že Vaše 
dítě či manžel/manželka nalezne pod 
vánočním stromečkem svůj vysněný 
chytrý telefon, ale už méně příjemné 
je následné splácení půjček na věci, 
bez kterých se můžeme klidně obejít. 
Půjčit si peníze na něco, co vlastně ani 
nepotřebujeme, je snadné, ale splácet 
řádně a včas půjčku, mnohdy i něko-
lik půjček, je už mnohem obtížnější. 
V případě, že půjčku, ať už z jakéhoko-
liv důvodu, řádně a včas nesplácíme, 
nám na dveře našeho bytu může za-
klepat exekutor a po vánočních svát-
cích přijde trpké vystřízlivění. 

Co dělat, abychom předešli případ-
né exekuci v případě, že jsme neo-
dolali vánočním lákadlům v podobě 
všemožných reklam a upoutávek a na 
vánoční dárky jsme si půjčili? 

Udělejme si v dluzích pořádek
V prvé řadě je důležité, abychom si 
udělali pro svou vlastní orientaci 
a přehled seznam závazků – půjček, 
ke kterým jsme se zavázali. Takový 
seznam nám pomůže spočítat, jak 
velkou částku z našeho rodinného 
rozpočtu budeme muset pravidelně 
odkládat na řádné a včasné splácení 
našich půjček. V případě, že takový 
seznam máme, je důležité, abychom 
dodržovali rozpis jednotlivých splátek 
a spláceli tak, jak je uvedeno ve smlou-
vě, tzn., že jednotlivé splátky budeme 
splácet v dohodnutém termínu řádně, 
včas a v dohodnuté výši. 

Zde je důležité upozornit na fakt, 
že i jen pouhý jeden den po řádném 
termínu splacení je brán jako poruše-
ní smlouvy a věřitel po nás může po-
žadovat smluvní pokutu nebo úroky 
z prodlení. Abychom předešli případ-
ným komplikacím v budoucnu v pří-
padě pochybností ze strany věřitele 
o tom, že jsme půjčené peníze splá-
celi řádně a včas, je dobré si všechny 
dokumenty (potvrzení o zaplacení, 
smlouvy, korespondenci s věřitelem, 
výpisy z účtu apod.) související s naší 
půjčkou uschovat. 

Komunikujme s věřitelem
Mnohdy se stává, že lidé po určité 
době zjistí, že peníze, které si půjčili, 
nejsou schopni splácet. Vůbec možná 
nejhorší volbou, jak tuto situaci řešit 
je, že si půjčí další peníze, aby zaplatili 
jednu půjčku, pak další a další a do-

stávají se do začarovaného kruhu, ze 
kterého se těžce dostává. V případě, 
že už se v takové situaci již ocitneme, 
je důležité, abychom se problému po-
stavili čelem a s věřitelem co nejdříve 
navázali kontakt, řekli mu, v jaké se 
nacházíme situaci a poté se pokusíme 
nalézt řešení (např. snížení měsíčních 
splátek apod.). Myslet si, že věřitel na 
nás a naši půjčku zapomene, je naiv-
ní. Pokud věřitel nechce přistoupit 
na nižší měsíční splátky, je důležité, 
abychom nepřestali půjčku splácet 
a měsíčně platili, byť v menší míře než 
doposud. 

Obecně je třeba udržovat kontakt 
s věřitelem, a to především v situa-
cích, kdy víme, že nebudeme schopni 
plnit své závazky nebo pokud již tu-
šíme, že v budoucnu taková situace 
může nastat. 

 Jakub�Mička,�Vzájemné�soužití�o.p.s.

Poděkování školským  
zaměstnancům
Celkem třiadvacet učitelů a škol-
ských zaměstnanců, kteří odešli 
nebo se chystají odejít do důcho-
du, převzalo loni koncem listopa-
du ocenění za dlouholetou práci 
pro školství. Jak byla jejich práce 
důležitá, jim budou připomínat 
pamětní list, drobné upomínkové 
předměty a zlatý přívěšek. Jménem 
města kantorům a dalším školským 
pracovníkům předal kytičku a vy-
slovil poděkování náměstek primá-
tora Vladimír Cigánek.  (bk)

Projekt Senior – posel prevence nese ovoce
Zástupci seniorských klubů se také 
loni zúčastnili preventivního projektu 
Ministerstva vnitra ČR Senior – po-

sel prevence, 
realizovaného 
o s t r a v s k ý m i 

strážníky. Naučit seniory, jak před-
cházet nebezpečným situacím, i účin-
né obraně v případě ohrožení bylo jed-
ním z hlavních cílů. Neméně důležitá 
byla snaha, aby všichni účastníci byli 
schopni získané dovednosti dále pře-
dávat ve svých klubech. Ty pravidelně 
navštěvovali také strážníci a získávali 
tak cennou zpětnou vazbu.

Z hlediska počtu obětí trestných činů 
tvoří senioři jednu z nejohroženějších 
skupin. V jednotlivých interaktivních 
blocích proto byly simulovány mo-
delové situace vycházející z reálných 
zkušeností a zážitků seniorů. Stráž-
níci posluchače seznámili se základy 
poskytování první pomoci, zásadami 
bezpečného pohybu v silničním pro-
vozu nebo asertivními technikami při 
odmítání nabídek služeb a zboží. Se-
nioři absolvovali také praktický nácvik 
základních sebeobranných technik 
a zúčastnili se cvičení zaměřeného na 
schopnost popsat pachatele či místo 

trestného činu. Mají za sebou i několik 
exkurzí. Navštívili třeba Integrované 
bezpečnostní centrum Moravskoslez-
ského kraje nebo odbor kriminalistic-
ké techniky ve Frýdku Místku.

Ukončení projektu proběhlo for-
mou soustředění, na kterém si senio-
ři zrekapitulovali získané informace, 
zhodnotili dosažené výsledky a vytyči-
li možnosti další spolupráce. A ta na 
sebe nenechala dlouho čekat. Senioři 
se zapojili do kampaně, jejímž cílem je 
zvýšit informovanost návštěvníků ob-
chodních center o možnostech ochra-
ny před trestnou činností.   (mpo)

Cílem města je odstranit významnou dopravní bariéru, která protíná historické centrum Slezské Ostravy

Bohumínská ulice se bude stěhovat pod zem
doprava ve městě

Vrátit centru Slezské Ostravy prostor 
a půvab – takový je záměr vedení měs-
ta, které přišlo s myšlenkou zahloubit 
širokou čtyřproudovou Bohumínskou 
ulici pod zem a na povrchu ji přebu-
dovat na klasickou dvouproudovou 
městskou komunikaci s omezením 
rychlosti, přechody pro chodce a zpo-
malovacími prvky. 

Projekt se týká více než kilometro-
vého úseku Bohumínské mezi kříže-
ními s ulicemi Dědičnou a Těšínskou. 
Studie proveditelnosti stavby tunelu, 
do kterého by byly svedeny z povrchu 
dva rychlé pruhy, dopadla uspokojivě. 
Město proto vypsalo veřejnou zakázku 
na zpracování investičního záměru, 
v níž uspěla pražská společnost Sam-
son. Investiční záměr, za který Ostra-
va zaplatí 930 tisíc korun, by měl být 
hotov v polovině tohoto roku. 

„Cílem města je odstranit význam-
nou dopravní bariéru, která v pod-

statě zlikvidovala historické centrum 
Slezské Ostravy. Chceme zejména 
stáhnout pod zem tranzitní nákladní 

dopravu a část individuální automo-
bilové dopravy a ulevit tak dopravě 
na povrchu. Současně tam chceme 

vytvořit prostředí, které bude příjem-
nější pro život. To znamená, rozšířit 
veřejný prostor, zejména Gagarinovo 
náměstí, a vytvořit lepší předpokla-
dy pro budoucí rozvojové projekty na 
slezskoostravském břehu Ostravice,“ 
zdůvodnil plánovanou stavbu radní 
pro dopravu Lukáš Semerák.

Vzhledem k tomu, že se jedná o ná-
ročnou dopravní investici, nelze čekat, 
že její realizace začne dřív než v roce 
2020. Náklady nejsou zatím vyčísleny, 
hrubý odhad míří někam ke dvěma 
miliardám korun. Město předpokládá, 
že část těchto prostředků získá z do-
mácích a evropských dotačních titulů.

Podobné záměry jako s Bohumín-
skou má vedení města i v případě 
Místecké. „Také tato ulice tvoří vý-
znamnou dopravní bariéru uprostřed 
města a rádi bychom i ji svedli pod 
zem. Nicméně v tomto případě nejsme 
s přípravami tak daleko, abychom za-
dávali investiční záměr,“ vysvětlil Lu-
káš Semerák.  (bk)

Bohumínská ulice. Přesunou se dlouhé šňůry nákladních aut a kamionů pod zem 
a uleví tak dopravě na povrchu?  Foto:�Hana�Oborilová
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Klíč k úspěchu asistentů prevence 
kriminality drží v ruce jejich mentor
Již od roku 2011 Městská policie Os-
trava ve svých řadách zaměstnává 
asistenty prevence kriminality. Jejich 
činnost je řízena mentorem. Mentor 
je zkušený strážník, který komplexně 
garantuje činnost asistentů, a to od je-
jich vedení, přes vytváření podmínek 
pro výkon služby, až po jejich osobní 
a profesní růst. 

Mentor není učitelem ani šéfem, 
i když předává informace, rozdává 
a kontroluje úkoly. Mentor pomáhá 
asistentům zorientovat se v proble-
matice prevence kriminality, v teorii 
i praxi. Připravuje asistenty na plnění 
jejich role, povzbuzuje je a současně 
upozorňuje na jejich slabiny, pomáhá 
nalézat řešení pro odstranění případ-
ných pracovních i osobních nesnází. 
Mentor a asistenti prevence krimina-
lity tvoří celek, ve kterém je role men-
tora nezastupitelná. 

Pod vedením mentora asistenti 
prevence kriminality v Ostravě vyko-
návají běžné pochůzky a dohlížejí na 
dodržování veřejného pořádku. Dále 
se podílejí na celoměstských bezpeč-

nostně preventivních opatřeních, za-
pojují se do besed s občany a do dis-
kusí s odborníky z oblasti prevence 
kriminality a protidrogové prevence. 
Jsou také členy multidisciplinárních 
týmů působících na území Ostravy. 

Současný tým asistentů preven-

ce kriminality a jejich mentor jsou 
podporováni v rámci projektu Posí-
lení prevence kriminality v Ostravě 
prostřednictvím asistentů prevence 
kriminality a multidisciplinárního 
přístupu, registrovaného pod číslem 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/00027
89, který je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost, státního rozpočtu 
a rozpočtu města Ostravy.  (ja)

Ocenění za péči 
o děti s dietou
Diplomy, drobné dárky, ale přede-
vším šek na 10 tisíc korun převzali 
loni koncem listopadu při slavnost-
ním setkání v Střední škole společ-
ného stravování v Hrabůvce zástup-
ci školních jídelen, které poskytují 
v rámci druhé etapy projektu měs-
ta Školní jídelny zdravě a chutně 
dietní stravování dětem, jimž to 
doporučí lékař. Jedná se převážně 
o celiaky a děti a žáky s intolerancí 
laktózy. Peníze od města poslouží 
na dovybavení jídelen.

Ocenění získaly následující jídel-
ny mateřských a základních škol: ZŠ 
a MŠ Ostrčilova, Moravská Ostra-
va; ZŠ Porubská, Poruba; ZŠ gene-
rála Zdeňka Škarvady, Poruba; ZŠ 
A. Hrdličky, Poruba; ZŠ Bulharská, 
Poruba; ZŠ I. Sekaniny, Poruba; ZŠ 
Ukrajinská, Poruba; ZŠ a MŠ Vol-
gogradská, Zábřeh; ZŠ Provaznic-
ká, Hrabůvka; ZŠ a MŠ Mitušova, 
Hrabůvka; ZŠ a MŠ Kosmonautů 
13, Zábřeh; ZŠ a MŠ Kosmonautů 
15, Zábřeh; MŠ J. Šoupala, Poruba; 
MŠ Čs. exilu, Poruba; MŠ Zelená, 
Mariánské Hory a Hulváky.

Zvláštní ocenění za mimořádné 
aktivity převzali zástupci školních 
jídelen Základní školy generála 
Zdeňka Škarvady v Porubě a ZŠ Ju-
nácká ve Staré Bělé.  (bk)

Zlaté plakety MUDR. Jana Janského 
za 40 bezplatných odběrů převzalo 
v obřadní síni ostravského magistrátu 
padesát dárců krve z Ostravy. Za jejich 
ochotu pomáhat druhým jim poděko-
val náměstek primátora Michal Mari-
ánek. Všem pak společně se zástupci 
oblastního spolku Českého červeného 
kříže předal plakety.

„Děkuji vám za město a jsem rád, 
že se v Ostravě najdou lidé, kteří jsou 
ochotni udělat něco pro druhé,“ řekl k 

dárcům krve náměstek primátora Mi-
chal Mariánek. 

 „Neměl jsem žádný konkrétní dů-
vod nebo impuls pro dárcovství krve. 
Prostě jsme se v práci vyhecovali s ko-
legou. Dodnes jsme vytrvali, i když 
kolega má kvůli zdravotním problé-
mům méně odběrů než já,“ usmál se 
Aleš Veverka. „Krev darovali již mí 
rodiče, pak jsem se stala dárkyní i já, 
moji starší dceru čeká desátý odběr,“ 
prozradila Vladimíra Dluhošová.  �(rs)

Strážnice zachránily lidský život
městská policie

Dvě strážnice, které pomohly v listo-
padu člověku se srdeční zástavou, pře-
vzaly 14. prosince ve foyer Nové radni-
ce z rukou primátora Tomáše Macury 
stužky za záchranu života. 

„Na základě oznámení občana jsme 
20. listopadu vyjely k podchodu pod 
Frýdlantskými mosty k 43letému muži 
na vozíčku, který měl být promodralý 
a měl zrychleně dýchat. Jenže v době 
našeho příjezdu už nedýchal,“ líčila 

strážnice Jana Lapačová. „Společně 
jsme jej přenesly z vozíčku a vyhrnuly 
mu tričko. Já jsem pak začala s masáží 
srdce, zatímco kolegyně volala rychlou 
záchrannou službu,“ doplnila Klára 
Pavlíčková. 

Do doby, než přijela záchranka, 
se strážnice střídaly v masírování 
hrudníku. Záchranáři obě strážni-
ce pochválili a potvrdili, že bez jejich 
pomoci by muž nejspíše zemřel. Díky 
pohotovosti obou strážnic přežil a zo-
tavuje se v nemocnici.  (rs)

Oceněné strážnice Klára Pavlíčková (vlevo) a Jana Lapačová.  Foto:�René�Stejskal�

Náměstek primátora Michal Mariánek blahopřeje dárcům krve.  Foto:�Jiří�Zerzoň

Dárci krve převzali Janského plakety 
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Zastupitelstvo schválilo na svém prosincovém zasedání rozpočet města Ostravy na rok 2018

Vyrovnaný, rekordní, velkorysý k obvodům
rozpočet

Vyrovnaný, rekordní, velkorysý k ob-
vodům. Tak lze nejstručněji charakte-
rizovat rozpočet města Ostravy na rok 
2018, který schválili na svém prosin-
covém zasedání městští zastupitelé. 
Rozpočet poprvé v historii už ve svém 
návrhu atakuje hranici 10 miliard ko-
run, výdaje harmonizuje s příjmy, při-
náší rekordní investice, dále navyšuje 
dotace městským obvodům, směrem 
k občanům nezvyšuje žádné daně ani 
poplatky. Rozpočet je sestaven vý-
hradně ze zdrojů města bez půjček 
a úvěrů, naopak o téměř půl miliardy 
korun snižuje stávající zadluženost.

„Ostrava je ve skvělé ekonomické 
kondici. V roce 2018 bude hospodařit 
s nejvyšším rozpočtem za posledních 
deset let, a to s částkou 9,9 miliardy 
korun. Vliv na to má nejen lepší vý-
běr daní, ale také náš nekompromisní 
tlak na snižování běžných výdajů. Po-
kračovat budeme nejen ve snižování 
dluhu Ostravy, ale také v dalším na-
vyšování dotací pro městské obvody, 
které v příštím roce dosáhnou nejvyš-
ší částky v dosavadní historii města. 
V porovnání s rokem 2013 se jedná 
o dvojnásobek,“ uvedl primátor To-
máš Macura.

Vyšší příjmy i výdaje
Celkové příjmy města na rok 2018 
jsou navrhovány ve výši 8,3 miliar-
dy korun, což je o 1,2 miliardy korun 
více než vloni. Do zdrojů pro rok 2018 
je započten také převod prostředků 
z roku 2017 ve výši 1,99 miliardy ko-
run. Celkové zdroje ve výši 9,9 mili-
ardy korun (po odečtu 400 milionů 
korun na splátky úvěrů) pokryjí nejen 
běžné výdaje města, ale jsou v nich za-
hrnuty také rekordní 2,9 miliardy ko-
run na investice.

Běžné výdaje města jsou pro rok 
2018 navrženy v celkové výši 6,96 mi-
liardy korun, což je o 1,09 miliardy ko-
run více než v roce 2017. O 362 milio-
nů korun na celkovou částku na 1,342 
miliardy korun jsou posíleny dotace 
a rezervy pro městské obvody, o 285 
milionů budou z důvodu legislativních 
změn navýšeny mzdy zaměstnanců 
veřejné správy a příspěvkových orga-
nizací. O 159 milionů korun se zvýší 
výdaje na městskou hromadnou do-
pravu, které přispějí k jejímu dalšímu 
zatraktivnění.

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2018 
navrženy ve výši 2,9 miliardy korun. 
I tato částka je o 778 milionů korun 
vyšší než v roce 2017 a je historicky 

nejvyšší částkou na investice, jakou 
kdy měla Ostrava k dispozici.

Prostředky na investice
„Téměř tři miliardy korun, které jsou 
pro rok 2018 určeny na investice, 
umožní zahájení řady staveb, které 
přispějí k dalšímu zatraktivnění Os-
travy a zlepšení života obyvatel. Jed-
ná se o kulturní i sportovní stavby, 
připraveny jsou také prostředky pro 
pokračující modernizaci Městské ne-
mocnice i sociální a dopravní oblast,“ 
řekl náměstek primátora pro investice 
Břetislav Riger.

Mezi největší stavební akce, které 
jsou nachystány k realizaci, patří re-
konstrukce areálu Divadla Jiřího My-
rona, která by měla stát 187 milionů 
korun, prodloužení sběrače B do Ra-
dvanic za 114 milionů korun a trans-
formace pobytových služeb organizace 
Čtyřlístek, na kterou město vyčlení 65 
milionů korun. Zhruba na 50 milionů 
korun přijde přestavba stadionu Baza-
ly na fotbalovou akademii, 42 milionů 
korun bude stát rozšíření sportovního 
areálu U Cementárny. Mezi dopravní-
mi stavbami vyčnívá úprava křižovat-
ky ulic Sokolská třída a Českobratrská 
za 26 milionů korun, která si vyžádá 
dvoutýdenní letní výluku. Ve Fondu 

na rozvoj Městské nemocnice Ostrava, 
kde je na tento rok naplánovaná na-
příklad rekonstrukce a modernizace 
pavilonu geriatrie a interny H2 za 20 
až 25 milionů korun, je k dispozici 466 
milionů korun. Celkem 446 milionů 
korun je vyčleněno na strategické roz-
vojové projekty města.

Dále klesne zadluženost
Rozpočet na rok 2018 počítá s dalším 
snížením zadluženosti Ostravy (včetně 
dluhů městských obvodů) o 475 milio-
nů na 2,107 miliardy korun. 

„Znamená to, že zadlužení na jedno-
ho obyvatele se sníží na 7225 korun, 
což je rozhodně dlouhodobě nejnižší 
částka z velkých českých měst. Věřím, 
že i v tomto roce s námi bude ratin-
gový hodnotitel natolik spokojen, že 
loňskou nejvyšší možnou ratingovou 
známku v rámci České republiky A1 
stabilní obhájíme,“ uvedla náměstky-
ně primátora pro oblast financí a roz-
počtu Iveta Vozňáková. 

Ratingovou známku A1 udělovanou 
mezinárodní ratingovou agenturou 
Moody‘s mají v České republice pou-
ze čtyři města. Hodnocení dokládá, 
že se město vyznačuje ekonomickou 
a finanční stabilitou a spolehlivostí při 
splácení závazků.  (bk)

Dotace městským 
obvodům  
(v tis. Kč)

účelová  
neinvestiční 
dotace

účelová 
investiční 
dotace

neúčelová 
neinvestiční 
dotace

neúčelová 
investiční 
dotace

        převody nedočerpaných prostředků
účelových   účelových neúčelových 
investičních  neinvestičních investičních

Moravská Ostrava a Přívoz 9 643  154 972 25 247 2 918   
Slezská Ostrava 16 029  102 174 21 285 2 285 2 412  
Ostrava-Jih 5 857 28 000 349 034 55 793 5 455  620
Poruba 1 862  231 561 35 085   1 000
Nová Bělá 34  9 351 3 176   800
Vítkovice 174  30 946 7 358    
Stará Bělá 100  22 533 5 660    
Pustkovec 0 1 000 4 814 2 121   372
Mariánské Hory a Hulváky 283  43 478 9 475 10 301   
Petřkovice 98 10 000 14 884 3 408    
Lhotka 30  5 260 2 093 7 570  167
Hošťálkovice 29  9 882 2 933   780
Nová Ves 0  6 185 2 059 681  257
Proskovice 42 11 000 6 894 2 187 661   
Michálkovice 90  15 223 3 655   871
Radvanice a Bartovice 129  33 243 8 225 5 076   
Krásné Pole 57 3 300 12 492 3 429   684
Martinov 0  5 224 2 411    
Polanka nad Odrou 106 23 400 23 938 6 416 6 612   
Hrabová 72  20 486 4 938   1 635
Svinov 6 123  26 386 6 130   3 100
Třebovice 0  6 513 2 822    
Plesná 0 1 800 5 234 2 502   1 652
Celkem 40 758 78 500 1 140 707 218 408 41 559 2 412 11 938

Rozpočtové  
příjmy a výdaje 
města Ostravy 
na rok 2018 
Struktura zdrojů v tis. Kč
●  Daňové příjmy 7 661 250
●  Nedaňové příjmy 458 896
●  Kapitálové příjmy 69 642
●  Přijaté dotace, převody
  176 247
●  Příjmy celkem po konsolidaci
 8 334 038
●  Financování celkem 1 539 251
(Financování snižuje zdroje roz-
počtu města o závazky města 
Ostravy představující splátky 
dlouhodobých přijatých půjče-
ných prostředků, splátky jistin, 
naopak navyšuje rozpočet o za-
pojení nedočerpaných prostředků 
roku 2017)
Příjmy celkem 9 873 289

Struktura výdajů  v tis. Kč
●  Běžné výdaje před konsolidací
 6 969 108
●  Kapitálové výdaje 2 904 181
Výdaje celkem  9 873 289
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Struktura běžných výdajů dle jednotlivých skupin v tis. Kč
Zemědělství a lesní hospodářství  25 776

v tom:  ● útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům 17 263
 ●  zabezpečení plnění rekreačních funkcí v příměstských lesích,  

správa v lesním hospodářství 7 988

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství  1 548 150
v tom:  ● opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy 184 004
 ●  monitorování lokalit, centrální registr komunikací, aktualizace  

pasportu, studie 23 186
 ● provoz městské hromadné dopravy 1 234 863
 ● opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamer. prohlídek 24 000
 ●  prezentace, propagace města, studie, informace, analýzy,  

projekty, soutěže 21 729
 ● dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s. 15 334
 ● dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o. 11 950

Služby pro obyvatelstvo  1 870 219
v tom:  ●  oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů a příspěvků 

střediskům volného času, dětí a mládeže, stipendia, dotační  
program vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu 82 506

 ●  kulturní činnost včetně grantů, kulturní domy, příspěvkové  
organizace v kulturní oblasti 598 692

 ●  tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže v oblasti sportu,  
granty včetně rozdělení výtěžku z loterií a výherních hracích  
přístrojů a Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 382 657

 ●  zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček 226 745
 ●  bytové hospodářství 13 961
 ●  opravy, údržba veřejného osvětlení a kolektorů včetně  

spotřeby elektrické energie 13 985
 ●  komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice 90 276
 ●  výdaje za sběr, svoz a zneškodňování komunál. odpadů 211 577
 ●  zachování a obnova kulturních památek a hodnot národního  

historického povědomí 14 772
 ●  ochrana životního prostředí, monitoring, výchova, osvěta,  

kotlíkové dotace 14 385
 ●  neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava 64 273
 ●  péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 581

Sociální věci a politika zaměstnanosti    448 113
v tom:  ●  ostatní péče a pomoc manželství, pomoc ostatním skupinám  

obyvatelstva (z toho např. pěstounská péče, prevence kriminality,  
protidrogová prevence, dotace společnosti Renarkon) 38 338

 ●  ostatní asistence, pečovatelská služba, samostatné bydlení  
(z toho např. účelové dotace v oblasti sociální péče a víceleté  
dotace nestátním neziskovým organizacím) 47 392

 ●  chráněné bydlení, ostatní služby a činnost v oblasti sociální  
prevence 14 924

 ●  domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy  
pro osoby se zdravotním postižením 307 213

 ●  ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti  
(v tom např. účelové dotace v oblasti handicapu) 12 776

 ●  azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 9 600

Bezpečnost státu a právní ochrana    503 348
v tom: ●  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, JSDH 23 127
 ●  Městská policie Ostrava 469 254
 ●  zákonná rezerva na krizové stavy 5 000
 ●  poskytování služeb pro integrovaný záchranný systém 5 120

Všeobecná veřejná správa a služby    2 573 502
v tom: ●  činnost místní správy 697 017
 ●  zastupitelstva obcí  27 890
 ●  výdaje z finančních operací a pojištění (splátky úroků, úhrada  

kuponů za komunální dluhopisy, správa portfolia, pojištění) 58 567
 ●  archivní činnost 13 066
 ●  dotace městským obvodům 1 534 282
 ●  úhrada DPH 20 000
 ●  rozpočtová rezerva 120 000
 ●  rezerva pro městské obvody (rozdělení prostředků z loterií  

a výherních přístrojů) 100 000
Celkem (před konsolidací – bez vyloučení převodů mezi fondy  
ve výši 956 166 tis. Kč)  6 969 108

Struktura kapitálových výdajů dle jednotlivých skupin v tis. Kč
Zemědělství a lesní hospodářství    3 919

 ●  nová izolace v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství  859 889
v tom: ●  rekonstrukce místních komunikací a křižovatek (např. SSZ K1021 

Sokolská x Českobratrská, automatizovaný systém řízení  
městského silničního provozu, zvýšení propustnosti  
křižovatek v Ostravě, MÚK Místecká – Moravská) 193 738

 ●  cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP, rekonstrukce  
komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice 88 463

 ●  tramvajové mosty ul. Plzeňská 13 807
 ●  pitná voda (např. rekonstrukce násosek Důlňák, posílení  

vodovodu Na Rovince, DN 300) 87 811
 ●  odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly  

(např. prodloužení sběrače B do Radvanic, rekonstrukce ÚČOV  
Ostrava,  kanalizace Nová Bělá, rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
v ul. Čs. legií a Msgre Šrámka, kanalizace Hrušov – osady,  
rekonstrukce kanalizace Soukenická, Valchařská a Gorkého,  
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy) 457 442

Služby pro obyvatelstvo  1 339 483
v tom: ●  dopravní hřiště Bílovecká ve Svinově 2 000
 ●  divadelní činnost (pavilon G Černá louka, rekonstrukce areálu  

Divadla Jiřího Myrona) 41 917
 ●  rekonstrukce a modernizace DK Poklad 126 793
 ●  sport (např. sportovní hala – Sokolovna Svinov, stavební  

úpravy městského stadionu, Bazaly – rekonstrukce stadionu) 81 380
 ●  revitalizace bytových domů Syllabova 26, 28, 30, 32, 34 12 528
 ●  Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 542 613
 ●  veřejné osvětlení 49 910
 ●  majetkový odbor – výkupy nemovitostí 255 000
 ●  areál Zoo Ostrava (např. energie, voliéra kondorů) 32 164

Sociální věci a politika zaměstnanosti  39 538
v tom: ●  Domov Čujkovova 7 941
 ●  transformace Domova Barevný svět II 7 000
 ●  transformace Domova Na Liščině II 7 000
 ●  Domov pro seniory Hulváky  3 500

Bezpečnost státu a právní ochrana    68 104
v tom: ●  hasičská zbrojnice Michálkovice  17 487
 ●  revitalizace areálu Hranečník   17 686
 ●  hasičská zbrojnice Pustkovec  7 100
 ●  čtyři kusy automobilů pro JSDH 13 300
 ●  Ostravou na alternativní pohon – Městská policie 10 131

Všeobecná veřejná správa a služby  593 248
v tom:  ●  odbor projektů IT služeb a outsourcingu – obnova serverů, rozvoj  

aplikací SMO, profil zadavatele rozvoj funkcionalita metrocluster,  
zálohování, archivace a obnova dat, rozšíření elektronických  
služeb pro občany a úplné elektronické podání a další  20 100

 ●  budova Nové radnice – klimatizace, trafostanice, rekonstrukce  
budovy včetně přístavby, výměna oken a další 37 685

 ●  obměna vozového parku a reprografické techniky, rotační  
kartotéky, frankovací stroje, kopírka 20 448

 ●  rezerva na strategické investice 445 515
 ●  příprava a projekty staveb, rezerva investičního odboru 63 000
Celkem  2 904 181

Rekapitulace běžných výdajů
Zemědělství a lesní hospodářství 25 776
Průmyslová a ostatní odvětví  
hospodářství 1 548 150
Služby pro obyvatelstvo  1 870 219
Sociální věci a politika  
zaměstnanosti  448 113
Bezpečnost státu a právní  
ochrana 503 348
Všeobecná veřejná správa  
a služby  2 573 502
Celkem  6 969 10

Rekapitulace kapitálových výdajů
Zemědělství a lesní hospodářství 3 919
Průmyslová a ostatní odvětví  
hospodářství                                859 889
Služby pro obyvatelstvo  1 339 483
Sociální věci a politika  
zaměstnanosti  39 538
Bezpečnost státu a právní  
ochrana 68 104
Všeobecná veřejná správa  
a služby  593 248
Celkem (po konsolidaci)  2 904 181
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DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla: 
18. 1. (19) Skořápka; 25. 1. (19) Báječná neděle 
v parku Crève Coeur; 9. 2. (19) Chvilková slabost. 
Cestopis: 18. 1. (19) 2700 km Thajskem. Koncert: 
1. 2. (19) Miroslav Paleček Ježkárny a…. Pro děti: 
21. 1. (16) O princezně, která rrráčkovala.
DŮM KULTURY AKORD. (výběr) 17. 1. (19) 
Bosé nohy v parku; 20. 1. (20) Diskoples; 21. 1. 
(16) Dětský karneval; 24. 1. (19) Pro tebe cokoliv; 
25. 1. (19) Padesátka.
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA. 21. 1. (10, 15) 
Malá Mína zmlsaná; 21. 1. (10.30, 15.30) O blýs-
kavém prasátku; 28. 1. (10, 15) Čtyřlístek zasa-
huje; 4. 2. (10) Dášeňka; 4. 2. (15) Hrnečku, vař! 
aneb Dvě pohádky o hrnečku; 5. 2. (18.30) Stří-
hali dohola Josefa Kainara.
INFOTHERMA 2018. Jubilejní 25. ročník me-
zinárodní výstavy Infotherma 2018 zaměřené 
na vytápění a úspory energií proběhne ve dnech 
22. až 25. ledna denně od 9 do 18 hodin na výsta-
višti Černá louka.
VĚDECKÁ KNIHOVNA. Ve středu 24. ledna od 
16.30 hod. se uskuteční přednáška Marka Zágory 
na téma Tapiserie z Bayeux. Jde o jednu z nej-
významnějších uměleckých památek 11. století. 
Přednáška přiblíží nejen historii ovládnutí Anglie 
Normany v čele s Vilémem Dobyvatelem (znázor-
něné na tapiserii), ale zároveň i příběh samotné 
„tapiserie“, která byla v roce 2007 zapsána jako 
dokumentační památka na seznam UNESCO Pa-
měť světa. V průběhu celého ledna si mohou ná-
vštěvníci prohlédnout knižní výstavku nazvanou 
Kouzlo tvorby Josefa Lady. Výstava připomíná 
130. výročí narození a 60. výročí úmrtí malíře, 
autora, karikaturisty a ilustrátora Josefa Lady. 
Do konce února bude v knihovně k vidění výstava 
fotografií Kamila Übelauera Lofoty, což je maleb-
né souostroví za hranicí polárního kruhu.
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. Ve středu 17. ledna 
ve 20 hod. vystoupí v Parníku v Sokolské třídě 
zpěvák a herec Jiří Schmitzer. Popularitu si zís-
kal svými koncerty, recitály s kytarou a vlastními 
písněmi. Ikona českého písničkářství Vladimír 
Merta vystoupí 5. února v 19 hod. za doprovodu 
houslí Jana Hrubého a klavíru Ondřeje Fencla. 
PREMIÉRA U BEZRUČŮ. Bezruči pod režijním 
vedením Janky Ryšánek Schmiedtové představí 
26. ledna klasické dílo českého dramatu Maryšu 
Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh 
nešťastné dívky donucené podlehnout společen-
skému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je 
ale na tomto příběhu současného? Jakým očeká-
váním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vy-
staveni my? V hlavních rolích se představí Pavla 
Gajdošíková, Norbert Lichý, Markéta Haroková, 
Dušan Urban, Vojtěch Říha a další. 
MÝDLOVÝ PRINC. Muzikál s největšími hity 
Václava Neckáře, který vznikl v Divadle Broad-
way, bude 3. února k vidění i v Ostravar Aréně. 
Má na svém kontě 200 vyprodaných repríz. Po 
skončení muzikálu proběhne koncert skupiny 
Bacily s Václavem Neckářem. 
PREMIÉRA ŠŤASTNI VE TŘECH. Na měsíc 
leden si Národní divadlo moravskoslezské při-
pravilo premiéru hry Šťastni ve třech Eugèna 
Labicheho o milostném mnohoúhelníku po fran-
couzsku. Hra bude mít premiéru 25. ledna v Di-
vadle Antonína Dvořáka. V režii Janusze Klimszy 
vystoupí Vladimír Polák, Lada Bělašková, Petra 
Lorencová a další. 

co, kdy, kde ve městě Odkazy na 111 historicky a architektonicky zajímavých budov ve městě  

Ostrava má mapu památek 
Mapa ostravských památek a architektury vyšla 
v prosinci loňského roku. Obsahuje 111 historických 
nebo současných architektonicky zajímavých ob-
jektů. „Těší mne, že vznikají materiály, které upo-
zorňují na zajímavá místa v Ostravě. Autorům patří 
velký dík. Už jsem si stihl prohlédnout všech 111 od-
kazů. Většinu z těchto staveb znám,“ uvedl primátor 
Tomáš Macura, který publikaci společně s dalšími 
osobnostmi pokřtil. „Památky v mapě reprezentují 
jednotlivá období, takže tam nejsou všechny cen-
né stavby a ani to není možné. Staveb by byly dal-
ší stovky, takže mapa by musela být mnohem větší 
a vydání mnohem náročnější. Těch 111 staveb však 
dá zájemci docela dobrý přehled o všech historic-
kých vrstvách architektury v Ostravě od středově-
ku až po novou architekturu,“ konstatoval odborný 
pracovník Národního památkového ústavu v Ostra-
vě  Martin Strakoš. Na mapu navazuje elektronická 
databáze ostravských památek a architektury, která 
čítá 300 hesel a je rozšířenou verzí mapy. K dostání 
je v antikvariátu a klubu Fiducia a stojí 50 Kč.  (rs) Martin Strakoš s nově vydanou mapou. Foto:�R.�Stejskal

Kamil Rodan při autogramiádě.�� Foto:�René�Stejskal�

Nová jména na Colours of Ostrava 
London Grammar, jedna z nejúspěšnějších součas-
ných britských skupin, zažije tuzemskou premiéru 
na dalším ročníku festivalu Colours of Ostrava, kte-
rý se bude letos konat ve dnech od 18. do 21. čer-
vence. Trio, které okouzlilo posluchače po celém 
světě zasněnou atmosférickou hudbou s andělským 
hlasem zpěvačky Hannah Reid, představí v Ostravě 
druhé album vydané letos v létě. Výjimečný hudeb-
ní zážitek čeká návštěvníky při vystoupení podma-
nivého islandského hudebníka a skladatele Jóhan-

na Jóhannssona, který se na festivalu představí se 
smyčcovým kvartetem. Žánr elektronické hudby 
v programu festivalu nově posílí Jon Hopkins. Mezi 
dříve potvrzenými jmény jsou George Ezra, Ziggy 
Marley, Aurora, Cigarettes After Sex a Slaves. Fes-
tival se na podzim 2017 dostal do desítky největších 
a nejlepších festivalů v prestižní anketě European 
Festival Awards. Čtyřdenní vstupenky na rok 2018 
jsou k dostání v e-shopu na webových stránkách fes-
tivalu www.colours.cz a v síti Ticketpro.  (hob)

Vyšla kniha o hostincích v Nové Vsi
Historik a obyvatel ostravského obvodu Nová Ves 
Kamil Rodan vydal v prosinci knihu Historie novo-
veských hostinců ve světle dobových dokumentů, 
která je příspěvkem k 750. výročí Ostravy. Autor 
publikaci pokřtil v Ostravském muzeu společně s ře-
ditelkou této instituce Jiřinou Kábrtovou. „Historie 
novoveského pohostinství byla vždy spjata s dějina-
mi obce a jejím vývojem,“ uvedl Kamil Rodan. 

V polovině 18. století měla obec 28 domů a jed-
nu obecní krčmu. Až s napojením na říšskou silnici 
v 19. století a zprovozněním železnice v nedalekém 
Svinově stoupl význam Nové Vsi. A vznikaly nové 
hostince. Historik Kamil Rodan je pečlivě mapuje, 
přináší příběhy a peripetie jejich vlastníků a pro-
vozovatelů. Čtenáře provází obdobím Rakousko-
-Uherska, první republiky, protektorátu, zabývá se 
znárodňováním po roce 1948 i současností.  (rs)

Lukáš Vondráček uvede Rachmaninova
Příznivce vážné hudby potěší 25. ledna v Domě 
kultury města Ostravy klavírista Lukáš Vondráček 
Třetím koncertem Sergeje Rachmaninova. Sklad-
ba patří k tomu nejobtížnějšímu, co kdy pro klavír 
napsal. Janáčkova filharmonie poté pod taktovkou 
japonského dirigenta Eiji Oue zahraje Brahmsovu 
Symfonii č. 2 D dur, která je naplněna melancholií 
a pastorální náladou. 

Symfoniím se bude věnovat i další koncert Ja-
náčkovy filharmonie 30. ledna s názvem Symfonie, 

no a co? Posluchači se dozvědí, co je symfonie, jak 
vzniká anebo jak symfonie skládali Haydn, Mozart 
a Beethoven. Vše předvedou na ukázkách Osudové, 
Novosvětské nebo Čajkovského Čtvrté symfonie. 
Filharmonie bude hrát pod taktovkou Tomáše Brau-
nera, večerem bude provázet herec Norbert Lichý. 

Janáčkova filharmonie zve také na mimořádný 
koncert, který se uskuteční 2. února v multifunkční 
aule Gong. Filharmonici si zahrají se zpěvákem To-
mášem Klusem.  (rs)



OSTRAVSKÁ RADNICE  LEDEN 2018 11

TŘI SESTRY. Na začátku ledna uvedla Komor-
ní scéna Aréna premiéru inscenace Tří sester od 
Antona Pavloviče Čechova. Hra byla v době své-
ho vzniku označena za „skutečné drama součas-
ného života“. Čechovovy hrdinky jsou nešťastné, 
vzpomínají na to, co bylo, anebo se upínají k bu-
doucnosti s nadějí, že nastane radikální změna, 
která vyléčí bolesti jejich duší. Tři sestry tak na-
bízejí třikrát stejnou otázku: Zůstat, nebo odejít? 
V hlavních rolích pod režijním vedením Ivana 
Krejčího vystoupí Tereza Cisovská, Zuzana Tru-
plová, Pavla Dostálová a další. 
DĚTI VYSTAVUJÍ KRESBY. Do celoročních 
oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Os-
travě se v loňském roce zapojili také žáci základ-
ních a středních škol, kteří se účastnili znalostní 
soutěže Šumná Ostrava. Připravilo ji Wichterlovo 
gymnázium ve spolupráci s Ostravským muze-
em a Základní školou Bohumínská. Kromě toho 
prvňáci a druháci měli nakreslit svou představu 
biskupa Bruna, Petřkovické venuše a Ostravské-
ho muzea. Jejich práce jsou vystaveny v přízemí 
Ostravského muzea. Zájemci mohou tuto výstavu 
navštívit zdarma až do 28. ledna. 
ZIMNÍ SALON. V prostorách galerie Orchard se 
koná výstava členů výtvarného spolku In signum 
pod názvem Zimní salon. Zájemci si mohou tvor-
bu 22 výtvarníků prohlédnout do 18. ledna. 
FIDUCIA. Lenka Kocierzová a Pavel Hruška 
25. ledna v 19 hodin připomenou tvorbu a životní 
peripetie spisovatelky a skladatelky Ilse Webero-
vé, mimořádné osobnosti meziválečné ostravské 
židovské komunity. Během večera zazní písně 
i úryvky z básní, próz a dopisů vítkovické ro-
dačky, jejíž osud skončil tragicky v osvětimském 
koncentračním táboře. Akce je pořádaná u příle-
žitosti oslav Dne památky obětí holokaustu.
ZÁTIŠÍ A KRAJINA. Výtvarné centrum Chagall 
pořádá až do 27. ledna výstavu Zátiší ve výtvar-
ném umění, dne 1. února v 17 hodin pak zahájí 
výstavu Česká krajina, která potrvá do začátku 
dubna. V galerii se uskuteční 29. ledna v 17 ho-
din křest knih Jaroslava Sedleckého Architektu-
ra a architekti jen tak a Václava Filandra Třináct 
z Ostravy. Zároveň 29. a 30. ledna budou v galerii 
k vidění Sedleckého kresba a Filandrovy grafiky. 
KNIHCENTRUM. Chystáte-li se cestovat do Iz-
raele nebo vás tato země zajímá, nenechte si ujít 
přednášku Dagmar Sedláčkové, která 18. ledna 
zavítá do ostravské prodejny Knihcentrum na 
Smetanově náměstí. Chirurg Tomáš Šebek půso-
bí jako Lékař bez hranic a o své zážitky z mise na 
Haiti se přijde podělit 23. ledna. Fotbalový útoč-
ník Václav Svěrkoš na besedě 1. února představí 
čtvrtletník pro fotbalovou kulturu. Na základě 
zkušeností ze své praxe představí 7. února od 16 
hodin Kateřina Cajthamlová knihu Abeceda mo-
derního rodiče. 
SÍDLIŠTĚ. V Klubu Atlantik se 23. ledna od 
18 hodin uskuteční přednáška Mariana Liptáka 
zabývajícího se historií a vývojem ostravských 
panelových domů a sídlišť. Předmětem přednáš-
ky také budou dvě obrovská sídliště – Poruba a 
Jižní město. V obou případech se jedná o města 
ve městech – plně samostatné útvary s veškerou 
občanskou vybaveností. 
INDUSTRIAL GALLERY. Až do 8. února budou 
k vidění v Industrial Gallery v Zahradní ulici ob-
razy zpěváka Ivana Mládka na výstavě nazvané 
Action minimal art a antiperspektiva.  (rs,�hob)�

co, kdy, kde ve městěDruhá výstava představuje rituální plastiky a řezby z nefritu

Na panenky z cest do muzea
Až do konce února budou mít návštěvníci Ostrav-
ského muzea možnost zhlédnout výstavní projekt 
Za velkou zdí, který představuje desítky uměleckých 
památek starověké Číny – bohatě zdobené rituální 
bronzové plastiky a nádoby, autentické řezby v ne-
fritu i památky raně středověké, které tvořily nedíl-
nou součást mystérií a vznešených rituálů ve vrchol-
ném období čínských dějin za vlády dynastie Tchang 
(618–907 n. l.). Předměty pocházejí z dlouhého ob-
dobí od 3. tis. př. n. l. do 10. století n. l. Svou kvalitou 
a historickou hodnotou nemají v českých státních 
sbírkách žádnou paralelu. 

Současně mohou návštěvníci zavítat také na vý-
stavu Panenky jako suvenýry ze světa, kde je vysta-
veno téměř 1000 panenek. Panenky pocházejí ze 
sbírky Ewy Liszky, která je společně se svou dcerou 
sbírá 20 let. Na výstavě jsou představeny panenky 
v regionálních krojích téměř ze všech kontinentů – 
magické, rituální, pohřební, příležitostné i okrasné.  
Nejstarší z vystavovaných panenek je více než sto 
padesát let. Jsou mezi nimi i unikátní ručně vyrobe-
né exempláře. Sbírka byla poprvé vystavena v roce 
1996 v Muzeu historie Katovic a od té doby hostova-
la ve více než stovce galerií a muzeí v Polsku.  (rs)

Galerie zve na čtyři lednové výstavy
Galerie výtvarného umění Ostrava připravila ve 
svých prostorách čtyři nové výstavy, které začnou 
26. ledna (vernisáž 25. ledna v 17 hodin). První 
představuje skupinu Abstraction-Création, která ve 
30. letech sdružovala umělce abstraktního a geo-
metrického ražení. Do skupiny patřilo 400 umělců, 
mezi nimi malíři Kandinsky, Erni, Mondrian, Albers 
a také Češi František Foltýn nebo František Kupka. 

Další výstava je věnována umělcům 18. století, 
malíři Norbertu Grudovi a rytci Janu Balzerovi. Tře-

tí expozicí je společný projekt pedagogů, absolventů 
a studentů malířských ateliérů Vysoké školy výtvar-
ných umění v Bratislavě a Fakulty umění Ostravské 
univerzity nazvaný Hledání hranic malby v postme-
diálním prostředí. Poslední výstava má název Fran-
tišek Jureček – Alois Sprušil / Nová galerie v nové 
republice. Veřejnosti přiblíží umělecké poklady 
z období zrodu ostravského Domu umění, ale i ar-
chitekturu budovy, zmíněné osobnosti a celou řadu 
archivních dokumentů.  (rs)

Malíř Tomáš Absolon zkoumá znaky
Galerie Dole v prostorách antikvariátu a klubu Fidu-
cia představuje tvorbu absolventa Akademie výtvar-
ných umění v Praze Tomáše Absolona (nar. 1987) na 
výstavě nazvané Deadhead. 

„Ve vystaveném cyklu kreseb se autor nechává in-
spirovat fanouškovskou komunitou kapely Grateful 
Dead a jejich identifikací skrze specifický redesign 
písmových znaků odvozených do fontů užitých v ná-
zvu kapely,“ uvedl kurátor Martin Mikolášek. Spoje-
ní formální a obsahové stránky se však rozvolňuje, 
mizí původní forma a znaky, přičemž estetizace zís-
kává převahu nad sdělením. Výstava v Galerii Dole 
potrvá do 21. ledna.  (rs) Tomáš Absolon u svých kreseb.  Foto:�René�Stejskal

Na výstavě nemohou chybět ani české a slovenské panenky.  Foto:�René�Stejskal
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Městští zastupitelé udělili na svém prosincovém zasedání dvě čestná občanství a čtyři Ceny města Ostravy

Ocenění pro významné ostravské osobnosti 
blahopřejeme

Dvě čestná občanství a čtyři Ceny 
města Ostravy udělili 13. prosince os-
travští zastupitelé. Čestnými občany 
města se stali lékař Věroslav Dušek 
za osobní hrdinství v boji za svobodu 
a rozvíjení demokracie a režisér a he-
rec Luděk Eliáš za mimořádný přínos 
pro kulturu města, osobní statečnost 
a zásluhy při vzdělávání mladé gene-
race v oblasti válečné historie. Oceně-
ní jim předal primátor Tomáš Macura. 
Věroslav Dušek se kvůli zdravotní in-
dispozici nemohl dostavit, proto za něj 
převzal cenu vnuk Matěj Kaloč. 

„Jsem dojatý. Bylo mi dopřáno do-
žít se vysokého věku, i když jsem měl 
neveselé zážitky. Myslím si, že je třeba 
o nich informovat mladou generaci 
jako varování před chybami, které se 
staly a z nichž bychom se měli poučit,“ 
uvedl 94letý Luděk Eliáš, který přežil 
za 2. světové války utrpení v koncen-
tračních táborech a o svém osudu cho-
dí dodnes vyprávět středoškolákům.

Ceny města Ostravy udělilo zastu-
pitelstvo herečce Alexandře Gasnár-
kové, ředitelce Komorní scény Aréna 
 Renátě Huserové, ředitelce Ostravské-
ho muzea Jiřině Kábrtové a in memo-
riam tragicky zesnulé ředitelce Archi-
vu města Ostravy Blaženě Przybylové. 

„Svým studentům říkám, že herec-
tví je nejkrásnější povolání. Vždyť kdo 
může prožít tolik životů jako herec,“ 
řekla s úsměvem Alexandra Gasnár-
ková. „Velice si ceny vážím. Těch 25 
let v Komorní scéně aréna uběhlo ve-
lice rychle. Takový je čas,“ prohlásila 
Renáta Huserová. „Díky, Ostravo. Na 
naše město můžeme být právem hrdi,“ 
děkovala Jiřina Kábrtová.

Cenu pro Blaženu Przybylovou pře-
vzali její manžel a syn.

Čestní občané města Ostravy:
MUDr. Věroslav Dušek – narozen 
v roce 1922, lékař-chirurg, od svých 

čtyř let zapálený sokol, celoživotní 
bojovník za svobodu a demokracii. Za 
války byl za aktivní účast v sokolském 
odboji zatčen, vězněn a deportován 
do koncentračního tábora Dachau. 
Během pěti let prošel dalšími tábory 
smrti. Do boje za demokracii se zapo-
jil také v období Pražského jara v roce 
1968, kdy byl předsedou okresního 
klubu Společnosti pro lidská práva 
v Novém Jičíně. Po roce 1989 byl jed-
ním ze zakladatelů obnovené Sokolské 
župy moravskoslezské. Stal se jejím 
prvním starostou a funkci vykonával 

do roku 1997. V roce 2017 se stal jejím 
čestným členem.
Luděk Eliáš – divadelní a filmový 

herec, moderátor a publicista se na-
rodil v roce 1923. K divadlu se dostal 
v terezínském ghettu. Přežil vyhla-
zovací tábory v Osvětimi, Birkenau, 
Sach sen hausenu, nálety i pochod 
smrti. Od roku 1956 zakotvil natrva-
lo v Divadle Petra Bezruče, jehož se 
stal v roce 1961 ředitelem. Uplatnil se 
také v televizi a rozhlase jako mode-
rátor. Při okupaci v roce 1968 vysílal 

z improvizovaného studia ČT a podílel 
se na svobodném pookupačním vysí-
lání. Luděk Eliáš dodnes navštěvuje 
střední školy a beseduje se studenty 
o zážitcích z války, ze srpna 1968 a ná-
sledné normalizace. Je členem ostrav-
ské pobočky Českého svazu bojovníků 
za svobodu, nositelem ceny Jaroslava 
Šavrdy a rotariánského ocenění Paul 
Harris Fellow. 

Ceny města Ostravy:
Alexandra Gasnárková – význam-
ná ostravská herečka, v angažmá čino-

hry NDM byla od roku 1970 do roku 
2010, s divadlem externě spolupracu-
je doposud. Ztvárnila více než stovku 
divadelních rolí, hrála v řadě českých 
TV inscenací a filmů. Je členkou hod-
notící komise Herecké asociace pro 
udělování cen Thálie pro oblast mo-
ravských a slezských divadel. Déle než 
dvacet let učí na Janáčkově konzerva-
toři v Ostravě obor Herecká výchova, 
a to s výbornými výsledky. Dokazuje 
to řada její žáků, kteří získali angažmá 
v divadlech v Praze, Brně, Ostravě.

RNDr.  Jiřina Kábrtová – dlou-
holetá ředitelka městské příspěvkové 
organizace Ostravské muzeum. Pod 
jejím vedením se v muzeu otevřely 
nové expozice a prostor dostala i his-
torie Ostravy. Je iniciátorkou mnoha 
prestižních výstav jako např. Král, 
který létal, Cesta ke Zlaté bule sicilské, 
Albrecht Dürer a jeho současníci, Vá-
lečná tažení na Velké hedvábné cestě, 
Seznamte se: William Shakespeare, 
Korunovační klenoty nebo Ostrava 
nevídaná. Řadu let se věnuje přednáš-
kové a publikační činnosti a pořádání 
akcí, výstav a celoměstských projektů 
jako např. oslav 750 let od první pí-
semné zmínky o Ostravě. 
Mgr.  Renáta  Huserová  – ředi-

telka městské příspěvkové organizace 
Komorní scéna Aréna od roku 1994. 
Z malého poloprofesionálního divadla 
vybudovala prestižní divadelní scénu. 
Pod jejím vedením získala Komorní 
scéna Aréna významná divadelní oce-
nění. V roce 2014 získala cenu Alfréda 
Radoka, v roce 2016 pět Cen divadel-
ní kritiky a prestižní ocenění Divadlo 
roku 2015. V roce 2017 se Komorní 
scéna Aréna pod vedením Renáty 
Huserové zařadila mezi nejúspěšnější 
české divadelní scény a získala potřetí 
v řadě nejvyšší české divadelní oceně-
ní – Divadlo roku 2016.
PhDr.  Blažena  Przybylová  – 

byla významnou ostravskou archivář-
kou, historičkou a dlouholetou ředitel-
kou Archivu města Ostravy. Od 90. let 
se AMO pod jejím vedením stal mo-
derní institucí s rozsáhlou publikační 
činností. Blažena Przybylová spolu-
pracovala se školami, učiteli dějepisu 
a ostravskými institucemi. Formou 
přednášek a výstav seznamovala ve-
řejnost s dějinami Ostravy, spolupořá-
dala konference a tematické exkurze. 
Stála také u zrodu Okrašlovacího spol-
ku za krásnou Ostravu, jehož pak byla 
aktivní členkou. Blažena Przybylová 
tragicky zahynula 31. 10. 2017.   (av,�rs)

Svinov se dočká nové sokolovny. Nahradí tu shořelou v roce 1998
Ve Svinově vyroste nová víceúčelová 
hala, která bude sloužit pro širokou 
škálu sportovních, ale také kulturních 
či společenských aktivit. Využívat ji 
bude zejména TJ Sokol Svinov a úřad 
městského obvodu. 

„Hala by měla nahradit bývalou svi-
novskou sokolovnu, která lehla pope-
lem v prosinci 1998 a o jejíž obnovu 
vedení Svinova dlouhodobě usiluje,“ 
uvedl primátor Tomáš Macura.

Nová sportovní hala je řešena jako 
opláštěná ocelová konstrukce o pů-
dorysných rozměrech 22 x 36 metrů 
s pultovou střechou a přiléhajícím 
zděným zázemím ve tvaru písmene L. 

Celá stavba je bezbariérová. Bude v ní 
možné pořádat sportovní akce a sou-
těžní klání ve všech odvětvích sportu, 
v případě potřeby bude možné také 
její komerční využití. Sociální zázemí 
objektu je dimenzováno pro 30 osob, 
při nárazových společenských akcích 
bude její maximální kapacita 150 osob.

„Projektová dokumentace pro tuto 
stavbu byla zpracována již dříve, kon-
cem loňského roku se město rozhodlo 
vypsat výběrové řízení na jejího zhoto-
vitele,“ upřesnil náměstek primátora 
Břetislav Riger. Výstavba haly by měla 
začít letos na jaře a ukončena by měla 
být na jaře 2019. „Náklady by podle 

projektových cen neměly přesáhnout 
41 milionů korun, ale předpokládám, 

že díky soutěži se je podaří snížit,“ do-
dal náměstek primátora Riger.   (bk)

Primátor Tomáš Macura blahopřeje čestnému občanu města Ostravy Luďku 
 Eliášovi.  Foto:�Jiří�Zerzoň

Vizualizace nové svinovské víceúčelové haly.  Zdroj:�MMO
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Více než robotní povinnosti tížil ostravské měšťany přísný dohled vrchnostenského úřadu v Hukvaldech

Moravská Ostrava a zrušení poddanství
z archivu města

Zrušení poddanství a všech povin-
ností z něj vyplývajících, především 
roboty, které bylo na návrh říšského 
sněmu vyhlášeno císařským patentem 
ze 7. září 1848, toužebně očekávaly 
zástupy poddaných v celých českých 
zemích. Významně se dotklo také 
Moravské Ostravy, jakožto města od 
samého počátku své existence pod-
danského, jež bylo součástí hukvald-
ského panství, patřícího ke statkům 
olomouckého biskupství. Na ostrav-
ských měšťanech sice neúnosné bře-
meno robotních povinností nespočí-
valo; byli od jejich plnění prakticky 
osvobozeni za náhradu ve formě pra-
videlného ročního poplatku, který ve 
30. a 40. letech 19. století obnášel 254 
zlatých a 59 krejcarů a nepředstavo-
val pro městskou pokladnu zásadnější 
zátěž. Hospodaření města však podlé-
halo přísnému dohledu vrchnosten-
ského úřadu na Hukvaldech, bez jehož 
souhlasu nemohl být realizován skoro 
žádný větší výdaj; když například bylo 
v roce 1836 zakoupeno prvních šest 
olejových lamp veřejného osvětlení 
bez předběžného souhlasu vrchnosti, 
vysloužili si za to Ostravští přísné po-
kárání a zákaz dalších akvizic tohoto 
druhu na příštích osm let. Po zrušení 
poddanství získalo proto město dosud 
nebývalou ekonomickou nezávislost 
a o mnoha otázkách mohlo konečně 
rozhodovat opravdu samostatně (byť 
samozřejmě stále pod určitým dohle-
dem ze strany státních orgánů).

Poddanské obce
Na straně druhé samotná Moravská 
Ostrava byla až do roku 1848 vrchnos-

tí vůči třem svým poddanským obcím, 
které zakoupila v 16. století – Přívozu, 
Nové Vsi a Čertově Lhotce (dnešním 
Mariánským Horám) a jako taková 
měla tedy až dosud nárok na plně-
ní veškerých s tím spojených povin-
ností, ať už ve formě naturální, nebo 
peněžní. Jejich výše byla stanovena 
robotním patentem Marie Terezie 
z roku 1775 a byla odstupňována podle 
výměry poddanských pozemků. Nej-
méně tak museli odpracovat podruzi 

a nejchudší domkáři (13 dnů pěší 
roboty ročně), nejvíc naopak sedláci 
(až 3 dny v týdnu, s potahem). Byla 
tu ovšem možnost tzv. reluice (z lat. 
reluere – vykupovat), tedy převede-
ní robotní práce se souhlasem vrch-
nosti na peněžní dávky, což bylo pro 
poddané výhodnější. Zdá se však, že 
ve 30. a 40. letech 19. století klesala 
ochota Moravské Ostravy inkasovat 
hotovost a naopak vzrůstal zájem prá-
vě o robotní práce, s odůvodněním, 
že peněžní poplatky jsou příliš nízké 
a město by z nich údajně neuhradilo 
ani polovinu činností zajišťovaných 
pěší a potažní robotou. Když nadříze-
né státní úřady naléhaly na provedení 
reluice v širším rozsahu, odvolávali se 
ostravští měšťané na starobylá privi-
legia, která jim poddanskou robotu 
zajišťovala, a tvrdili, že „robota pro 
zdejší poddané není v žádném případě 
tíživá, když jeden rolník beztoho týdně 
musí odvést pouze den roboty s pota-
hem, sotva třetinu toho, co musí od-
vést poddaní mnoha jiných panství“. 

Nadšení se nekonalo
Robotní práce byly skutečně využívá-
ny hojně; poddaní museli čistit vodní 
toky, udržovat a zpevňovat jejich bře-
hy, vozit stavební materiál na městské 
stavby, dovážet uhlí a dřevo na otop, 
udržovat místní komunikace, prová-
dět čištění města, ale také zajišťovat 
s potahem dopravu městských úřed-
níků do vzdálenějších míst, např. 

k vrchnostenskému úřadu v Hukval-
dech, ke krajskému úřadu v Hranicích 
nebo k soudu v Novém Jičíně. Zrušení 
roboty nebylo tedy přijato ze strany 
Moravské Ostravy s velkým nadše-
ním, protože nyní bylo třeba najímat 
na veškeré tyto práce námezdní síly, 
případně je formou výběrového říze-
ní zadávat uchazečům, kteří se je za 
pevně stanovenou sumu zavazovali 
provádět, což pro město znamenalo 
podstatně větší výdaje než dosud.

Chceš svobodu – zaplať!
Odstranění robotních břemen a tzv. 
vyvázání pozemků, které se staly ma-
jetkem poddaných, ovšem neproběhlo 
bez náhrady; poddaní museli svým 
vrchnostem zaplatit určitou částku 
jako odškodnění. Zatímco Moravská 
Ostrava byla vyvázána z povinností 
„jednou pro vždy“ v roce 1850 uhra-
zením jednorázového poplatku, který 
jen málo překračoval výši dosud odvá-
děné dávky, bývalým poddanským ob-
cím Přívozu, Nové Vsi a Čertově Lhotě 
byla vyčíslena povinnost celkového 
odškodnění vrchnosti ve výši 7302 
zlatých a 30 kr., z toho však jen zhruba 
polovinu musely splatit zmíněné vsi, 
zbytek měla uhradit země Moravská. 
Splátky však byly odváděny jen do 
roku 1857, poté město obdrželo státní 
dluhopisy v příslušné hodnotě. Tím 
byly definitivně uspokojeny pohledáv-
ky Moravské Ostravy vůči někdejším 
poddaným.  Jozef�Šerka

Prováděcí nařízení ministerstva vnitra z roku 1849, kterým 
se konkretizoval postup při rušení poddanských povinností 
na Moravě.

Deník robotních povinností vsi Přívoz pro období listopad 
1847 až duben 1848 obsahoval soupis všech poddaných 
s konkrétním výčtem odvedených robotních prací.

Poddanská ves Čertova Lhota (dnešní Mariánské Hory) na mapě stabilního ka-
tastru z roku 1833.
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Březinka podporuje technické vzdělávání
z redakční pošty

Do projektu města Ostravy na pod-
poru talent managementu se zapojila 
také Základní škola Březinova v Zá-
břehu. Svůj projekt jsme nazvali Ta-
lentovaná Březinka a připravili v jeho 
rámci dvě aktivity zaměřené na rozvoj 
talentovaných žáků v oblasti přírodo-
vědných a technických věd. Ta první 
se soustředila na exkurze do speci-
alizovaných center rozšiřujících vě-
domosti na téma přírody a techniky. 
Sedmého listopadu jsme se například 
vypravili s žáky do Pevnosti poznání 

v Olomouci, kde si mohli vyzkoušet 
řadu experimentů, jejichž cílem bylo 
přiblížit jim názorně některé fyzikální 
a přírodní zákony a děje. Druhou za-
stávkou byla liberecká iQLandia, kam 
jsme zavítali 21. a 22. listopadu. Mo-
derní science centrum nabízí v pěti pa-
trech rozsáhlou expozici pohyblivých 
modelů v prostorách vodního světa, 
živlů, člověka, kosmo, geo a dalších. 
Žáci si mohli vyzkoušet různé vynále-
zy a technické prostředky. V rámci ex-
kurze děti navštívily rovněž liberecké 
zoo vyhlášené chovem bílých tygrů.

Zatím poslední aktivitou pro žáky 

naší školy byl Den technických oborů 
a přírodovědných předmětů, který si 
děti přejmenovaly na Kabaret vědy. 
Na akci jsme spolupracovali s oběma 
ostravskými univerzitami, Dolními 
Vítkovicemi a centrem reprodukční 
medicíny Eurofertil. Zatímco mladší 
žáci se soustředili na robotiku, jejich 
starší kolegové mohli zjistit, jak vzni-
ká člověk v rámci umělého oplodnění. 

Kabaretu vědy se zúčastnili náměs-
tek primátora Vladimír Cigánek, sta-
rosta městského obvodu Ostrava-Jih 
Martin Bednář a další hosté.
� Jan�Veřmiřovský,�ředitel�školy

Špetka času  
= hromada radosti
Někdy stačí opravdu málo, abychom 
druhým udělali radost a zpříjemnili 
jim dlouhé chvíle. Třeba návštěva. 
V Ostravě jsou stovky seniorů, které 
nikdo nenavštěvuje. A právě pro ně 
hledáme dobrovolníky, kteří by jim 
věnovali hodinu týdně. Zájemci se 
mohou hlásit každou první středu 
v měsíci v Dobrovolnickém centru 
ADRA (Jiráskovo náměstí 4). Stačí 
se rozhodnout a přijít! Třeba hned 
7. února. Více informací na čísle 605 
784 584 nebo www.adraostrava.cz.

O příčinách vzniku smogových situací mluvíme s odborníkem Radomírem Štěrbou 

Smog trápí i oblasti bez průmyslu
životní prostředí

Proč nás v zimě dusí smog a kdo je za 
tyto situace zodpovědný? Tyto dotazy 
zodpověděl vedoucí oddělení ochrany 
ovzduší ostravského oblastního in-
spektorátu České inspekce životního 
prostředí Radomír Štěrba. 
● Co  způsobuje  smogové  situ-

ace a proč k nim dochází v zimě 
a nikoliv v létě? 

Smogové situace způsobují zne-
čišťující látky v ovzduší a nemožnost 
jejich rozptýlení, odborně nepříznivé 
rozptylové podmínky. Při nízkých tep-
lotách se omezuje vertikální proudění 
vzduchu, chladný vzduch tak nestoupá 
vzhůru a tím se škodliviny drží v malé 
výšce, v dýchací zóně. V zimních měsí-
cích také mnohem častěji vzniká tep-
lotní inverze a dlouhotrvající  bezvětří.  
● Kdo se na znečištění ovzduší 

nejvíce podílí?
 Na to je jednoduchá a zároveň slo-

žitá odpověď. Jednoduchá odpověď je 
vysoká kumulace zdrojů znečišťování 
ovzduší, a to jak stacionárních, tak 
mobilních, což je doprava. Daleko slo-
žitější je určit, kdo z nich má větší po-

díl na vzniku smogové situace. Dnešní 
člověk pro svůj plnohodnotný život 
potřebuje  teplo, pohodlnou  dopravu,  
dobrou práci, širokou nabídku spo-
třebního zboží, potraviny. Toto vše je 
spojeno s produkcí škodlivin do ovzdu-
ší. U nás, v průmyslové aglomeraci 
Ostravy, Karviné a Třince, i nedaleko 
na polské straně je ovzduší zatíženo 
navíc emisemi z těžkého hutního prů-
myslu, který se dnes už jinde v České 
republice nevyskytuje. Tím ale nechci 
říci, že za všechno může jen průmysl. 
V mnoha případech jsou průmyslové  
emise vypouštěny vysokými komíny, 
což usnadňuje jejich rozptyl. 

V minulé zimní sezoně postihly 
smogové situace i další regiony České 
republiky a Evropy, a to včetně míst, 
kde těžký průmysl vůbec není. Je 
nutné posuzovat místo od místa. Ně-
kde převažují lokální topeniště, jinde 
doprava, průmysl nebo přeshraniční 
přenos.  
● Docházelo  by  ke  smogovým 

situacím, i kdyby čistě teoreticky 
byla na Ostravsku zcela zastave-
na doprava a výroba v průmyslo-
vých podnicích? 

Podle mne by k nim došlo i bez 
průmyslu či dopravy. Tady na severu 
Moravy a v přilehlém polském Slezsku 
je na obrovské rozloze vysoká koncen-
trace obyvatel, jedna z nejvyšších v Ev-
ropě. K tomu přičtěte velmi dostupné 
uhlí pro lokální topeniště, jeden nebo 
dva automobily skoro v každé rodině… 

Náš region je nutné posuzovat jako 
celek, tedy včetně polského příhraničí. 
Daleko více než jinde tady platí rčení 
„ovzduší nezná hranic“. Bohužel uza-
vřenost Ostravsko-karvinské pánve 
horskými masívy téměř ze tří stran 
velmi snižuje na moravské straně 
schopnost regionu odvětrání zejména 
v chladné polovině roku.

Nevím, kdo a jak by přesvědčil lidi, 
aby nepoužívali individuální osob-
ní dopravu. Možná v centru Ostravy 
lze aplikovat nějaká striktní omeze-
ní v době smogové situace, ale tím se 
provoz aut přesune a zkoncentruje jen 
o kousek dál na předměstí a výfukové 
zplodiny tady budeme mít stejně, jen 
možná o pár minut později. 
● Existují čísla, která by dokla-

dovala  snížení  emisí  na  Ostrav-
sku nebo přímo v Ostravě v prů-
běhu posledních 30 let?     

Na veřejně dostupných webových 
stránkách Českého hydrometeoro-
logického ústavu vyčteme, že v roce 
2015 bylo na území Ostravy vyprodu-
kováno ze všech stacionárních zdrojů 
(průmysl, energetika, kotelny, lokál-
ní topeniště) na 970 tun tuhých zne-
čišťujících látek. V roce 2000 to bylo 
2820 tun prachu, téměř třikrát více 
než dnes. Z interních databází ústavu 
lze doložit, že například v roce 1980 
vyprodukovaly na území okresu Ost-
rava průmyslové a teplárenské stacio-
nární zdroje znečišťování ovzduší (bez 
započtení emisí z lokálních topenišť) 
76 411  tun prachu, v roce 1989 to bylo 
29 644 tun a v roce 2016 jen 660 tun. 
Zcela jasně z toho vyplývá obrovské 
snížení emisí prachových částic právě 
z průmyslových zdrojů.  (rs)

Podruhé dotace 
fajnOVY prostor 
Již podruhé bylo z rozpočtu města 
vyčleněno pět milionů korun v do-
tačním programu na revitalizaci ve-
řejného prostoru ve městě. Peníze 
pomohou proměnit ulice, dotvořit 
náměstí či parky a další veřejná pro-
stranství podle vlastních nápadů. 
Cílem programu je zapojit veřejnost 
do péče a rozvoje svého okolí nebo 
veřejných míst, která by si zasloužila 
zestetizovat, oživit nebo získat no-
vou funkci. Odborná komise vyhod-
notí projekty v dubnu a o přidělení či 
nepřidělení dotace rozhodnou orgá-
ny města do konce května. Proti prv-
ní výzvě se změnila maximální výše 
dotace na jeden projekt z 1 milionu  
na 500 tisíc korun a zúžil se okruh 
žadatelů pouze na fyzické osoby (ne-
podnikající) a nestátní neziskové or-
ganizace (spolky, sdružení, družstva, 
nadace a nadační fondy, obecně pro-
spěšné organizace apod.). 

„O dotaci si nově nebudou moci 
požádat velké instituce a firmy.  Sní-
žení maximální výše dotace podle 
nás podpoří hlavně projekty s komu-
nitním rozměrem, což je smyslem 
tohoto dotačního programu. V první 
výzvě v loňském roce se přihlásilo 
celkem 16 projektů a podpořeno bylo 
11 z nich. Šlo o moc pěkné nápady, 
jak oživit veřejný protor a věříme, 
že i letos se máme na co těšit,“ řekla 
náměstkyně primátora pro životní 
prostředí Kateřina Šebestová. 

Odborná komise bude při hodno-
cení projektového záměru posuzovat 
nejen nápad a míru komunitního 
zapojení, ale hlavně to, zda je pro-
jekt realizovatelný a z hlediska fi-
nančních nároků přiměřený. Žadatel 
musí předložit souhlas majitele po-
zemku, na kterém by se měl záměr 
uskutečnit. Celé znění podmínek pro 
poskytnutí dotace je na www.ostra-
va.cz v sekci Dotace, na webu fajno-
va.cz v sekci Projekty; aktuality na 
#fajnovyprostor. Žádosti lze podávat 
od 15. ledna do 9. dubna 2018.  (av)
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Atraktivní Kontinentální pohár
Unikátní soutěž, která se koná jednou 
za čtyři roky. Nejlepší atleti jednot-
livých kontinentů. A k tomu navrch 
bonbónek – změny v pravidlech, kte-
ré soutěži zajistí větší dramatičnost 
a atraktivitu. To je Kontinentální po-
hár IAAF, který se v Ostravě uskuteční 
v září 2018.

Městský stadion v Ostravě-Vítkovi-
cích přivítá družstva čtyř kontinentů – 
Evropy, Afriky, Ameriky a spojený tým 
Asie-Oceánie. Poprvé se utkají v sou-
boji o prestižní týmovou trofej s nový-
mi pravidly. Každý kontinent bude mít 
svého kapitána, který může do závodu 
zasáhnout „žolíky“ – k dispozici má 
dva na každý soutěžní den, které ho 
opravňují vsadit si na vítězství svého 
týmu v jedné mužské a jedné ženské 
disciplíně. V případě úspěchu sázky 
získá pro svůj tým dvojnásobek bodů. 

Jména kapitánů už jsou známá: býva-
lý světový rekordman v běhu na 110 m 
překážek Colin Jackson (Evropa), svě-
tový rekordman  a dvojnásobný mistr 
světa ve skoku do dálky Mike Powell 
(Amerika) a dvě bývalé mistryně svě-
ta v běhu na 400 m překážek Jana 
Pittmanová (Asie–Oceánie) a Nezha 
Bidouanová (Afrika). 

Upraven bude systém bodování, 
změní se systém soutěží v horizontál-
ních skocích, hodech a vrzích a v běhu 
na 4x400 metrů. Za tým nastoupí dvě 
ženy a dva muži. „Pořadí závodníků je 
věcí taktiky jednotlivých týmů a může 
být velmi zajímavé, jak členy své šta-
fety na jednotlivé úseky postaví,“ řekl 
předseda Českého atletického svazu 
a organizačního výboru Kontinentál-
ního poháru Libor Varhaník. 

Prodej vstupenek zajišťuje síť Tic-
ketportal (www.ticketportal.cz). Ceny 
začínají na 150 Kč za den, v nejvyšší 
kategorii pak stojí 500 Kč. Připraveny 
jsou poloviční slevy pro seniory 65+, 
děti do 130 cm či vozíčkáře (jejich do-
provod za symbolickou 1 Kč).  (r)

Mezinárodní mítink Czech Indoor Gala bude mít i v tomto roce skvělé obsazení

Atletické hvězdy v ostravské hale 
Mezinárodní mítink Czech Indoor 
Gala se uskuteční v ostravské atletické 
hale 25. ledna. Diváci uvidí běžce Pav-
la Masláka, dálkaře Romana Jušku 
anebo koulařský souboj halového mi-
stra Evropy Konrada Bukowieckého 
z Polska s českým vicemistrem Evropy 
Tomášem Staňkem. Talentovaná výš-
kařka Michaela Hrubá se utká s ame-
rickou olympijskou medailistkou 
Brigettou Barrettovou a ukrajinskou 
juniorskou mistryní Evropy Katery-
nou Tabašnykovou. Ve všech disciplí-
nách startují účastníci olympiád, mis-
trovství světa nebo Evropy. 

Vstupenky na Czech Indoor Gala 
jsou již v prodeji na www.ticketart.cz. 
Kapacita ostravské haly je omezená, 
proto by si měli fandové atletiky zajis-
tit vstupenky co nejdříve. Cena je 200 
korun.  (rs) Pavel Maslák bude v Ostravě závodit na 300metrové trati.  Foto:�Lukáš�Kaboň

Český úspěch: v Ostravě se uskuteční Olympijský festival
o čem se mluví

Projekt Českého olympijského výbo-
ru Olympijské parky doslova září na 
mezinárodní sportovní scéně. V úno-
ru 2018 se uskuteční jako Olympijský 
festival pod záštitou Mezinárodního 
olympijského výboru. 

„Vloni se ostravský olympijský letní 
Rio Park setkal s mimořádným zá-
jmem. Příjemně mne překvapilo, že 
se tento koncept líbí Mezinárodnímu 
olympijskému výboru a že jej chce na-
bídnout i dalším zemím pod názvem 

Olympijský festival a také jej na mezi-
národní scéně propagovat. V únoru se 
tedy můžeme těšit na Olympijský fes-
tival a jsem přesvědčen, že tato akce 
představí Ostravu celému světu jako 
město sportu,” uvedl primátor Tomáš 
Macura.  

Sportovní program je bohatý. V Os-
travě vznikne více než 30 sportovišť, 
na festivalu budou mít zastoupení 
všechny sporty z programu zimních 
olympijských her a představí se také 
sporty, které premiéra pod pěti kruhy 
možná někdy v budoucnu čeká – na-

příklad lyžařský orientační běh nebo 
skialpinismus. Na parkovištích před 
Ostravar Arénou bude pro milovníky 
běžeckého lyžování připravena trať 
i servisní zázemí, chybět nebudou 
bruslařské cestičky, zájemci si vyzkou-
ší skoky na lyžích, biatlonovou střelni-
ci, trenažér na sáně, boby a skeleton. 

Před ostravskou arénou vyroste 
snowpark a pumptracková dráha. 
Připraveny jsou exhibice, výuka kra-
sobruslení, soutěže v curlingu a ko-
mentované tréninky hokejistů HC Vít-
kovice Ridera.  (r)

Do kempu přijely 
evropské naděje 
stolního tenisu
Do Ostravy se sjelo začátkem pro-
since na týdenní ETTU Develop-
ment Camp 18 hráčů a hráček z 11 
evropských zemí. Tento kemp se 
vůbec poprvé konal v České repub-
lice. Mladí hráči jsou členy progra-
mu Eurotalents U-14 a patří mezi 
ně i 13letý ostravský hráč Šimon 
Bělík. 

Prestižní kemp se konal v Ostra-
vě, protože o pořadatelství požá-
dal úřadující mistr ČR a účastník 
Ligy mistrů klub TTC Ostrava 2016 
společně se sesterskou Petr Korbel 
Academy. Zárukou trenérské kva-
lity byla jména trenérů Petra Kor-
bela a Tomáše Demka, kterým po-
máhala česká ženská jednička Iveta 
Vacenovská, jež má v ostravském 
klubu na starosti přípravku těch 
nejmenších. Přítomný šéf progra-
mu Eurotalents by chtěl v Ostravě 
uspořádat kemp i letos.   (bel)

Trenéři Petr Korbel, Iveta Vacenov-
ská a Tomáš Demek s Šimonem Bě-
líkem.  Foto:�Petr�Bělík

Plavci slavili medailové úspěchy
Ostravský plavec Jakub Jan Krischke 
zazářil v Poháru 11letých 2. prosince 
v Havířově. Zvítězil ve všech disciplí-
nách, ke kterým nastoupil, a odvezl si 
šest zlatých medailí. Stal se tak nejú-
spěšnějším plavcem těchto závodů.  

Na Mistrovství republiky starších 
žáků 9. a 10. prosince v Prostějově vy-
bojovali ostravští plavci sedm medailí. 

„Nejúspěšnější plavkyní se stala Niko-
la Hořanská. Ve znakových disciplí-
nách získala dvě druhá místa a přidala 
bronz na 200 metrů polohový závod. 
Andrea Vojtalová a David Slavík se 
umístili na bronzových příčkách a dvě 
ostravské štafety vybojovaly dvě třetí 
místa ve štafetových závodech,“ uvedl 
trenér Jan Pala.  (rs)

Sportovci CISO skvěle reprezentují
Sportovcům Centra individuálních 
sportů Ostrava (CISO) se dařilo 
i v posledním čtvrtletí roku 2017.

K prozatím osmi medailím z mist-
rovství Evropy a světa, které sportov-
ci CISO v prvních třech kvartálech 
2017 přivezli, přidal další cenný kov 
boxer Miroslav Gorol, boxer, který 
na mistrovství Evropy v Turecku vy-
bojoval ve své váze do 56 kg bronzo-
vou medaili. Na tomtéž mistrovství 
Evropy mělo CISO zastoupení i díky 
Adamu Trnčákovi. 

Na vrcholných světových akcích re-

prezentovali i další sportovci. Na mis-
trovstvích světa Veronika Cenková ve 
sportovní gymnastice, v badmintonu 
Tereza Švabíková, ve stolním tenise 
Jiří Martinek a v lukostřelectví Kára 
Grapová. Mistrovství Evropy v bad-
mintonu U17 v Praze CISO zastu-
povaly Marie Růžičková a Sharleen 
Tallulah van Coppenolle. Na mist-
rovství Evropy do 20 let ve vzpírání 
8. místem potěšil František Polák, 
který opět překonal český rekord. 

Na domácích šampionátech spor-
tovci CISO získali deset medailí.  (js)
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Cesta k výstavbě multimodálního logistického centra v Mošnově je volná

Uzel propojí různé druhy dopravy
strategie rozvoje 

Schválením návrhu na přijetí majet-
koprávních úprav k nemovitým vě-
cem ve Strategické průmyslové zóně 
Ostrava-Mošnov otevřelo 13. prosince 
Zastupitelstvo města Ostravy cestu 
k výstavbě velkého multimodálního 
logistického centra. Jedním z prvních 
a současně klíčových nájemců v něm 
bude firma DB Schenker, jedna z nej-
větších logistických společností světa, 
která působí v 130 zemích a zaměstná-
vá přes 91 tisíc lidí. V České republice 
provozuje 22 pracovišť a zaměstnává 
okolo 1840 pracovníků, z toho zhruba 
sto v Ostravě. „Šlo vlastně o vyjádření 
souhlasu se vstupem do zóny nového 
investora s novým názvem a s dílčím 
prodloužením lhůt na realizaci logis-
tického centra,“ vysvětlil primátor To-
máš Macura.

Novým investorem, který koupil pů-
vodního zájemce o výstavbu železnič-
ního carga v mošnovské průmyslové 
zóně, je akciová společnost Consens 
Investments. Ta plánuje vystavět do 
roku 2023 na 54 hektarech pozemků 
v bezprostřední blízkosti mezinárod-
ního Letiště Leoše Janáčka Ostrava 
a s přímým napojením na dálniční 

a železniční síť v několika objektech 
celkem 165 tisíc metrů čtverečních 
skladovacích ploch. Výstavba bude 
probíhat ve čtyřech etapách. První, 
v jejímž rámci vyrostou skladovací 
plochy o rozloze 50 tisíc metrů čtve-
rečních, by měla být ukončena do kon-
ce roku 2019, poslední do konce roku 
2023. Součástí areálu bude železniční 
kontejnerový terminál se strategic-
kým umístěním na plánované Nové 
hedvábné stezce, který bude ve stře-

doevropském měřítku unikátní svou 
velikostí a přepravní kapacitou.

„Renomé společnosti DB Schenker 
zaručuje, že investiční záměr bude 
realizován a že v Mošnově do několi-
ka let vznikne unikátní dopravní uzel 
kombinující několik druhů dopravy – 
silniční, železniční, ale také leteckou. 
Očekáváme, že projekt rozlétá ostrav-
ské letiště, které je jako jediné v zemi 
napojeno i na kolejovou dopravu,“ do-
plnil primátor Macura.  (bk)

Dopravní podnik 
koupí další kamery
Dopravní podnik Ostrava (DPO) 
rozšíří za zhruba sedm milionů ko-
run kamerový systém ve vozidlech 
městské hromadné dopravy. K 68 
tramvajím a šesti trolejbusům, 
v nichž už kamery jsou, přibude 
dalších 69 vozů. V budoucnu by 
chtěl dopravní podnik pokrýt ka-
merami celý svůj vozový park. DPO 
disponuje celkem 616 vozidly.

„I díky stále efektivněji nasazo-
vanému kamerovému systému je 
městská hromadná doprava v Ost-
ravě bezpečnějším místem. Jednak 
vzrostla raketovým způsobem ob-
jasněnost incidentů, jednak máme 
díky kamerám šanci odhalit agre-
sory včas,“ uvedl ředitel DPO Da-
niel Morys. Připomněl při tom dva 
nedávné případy, kdy právě kame-
ry pomohly dopadnout pachatele 
útoků v dopravních prostředcích. 
V jednom případě agresivní ces-
tující bezdůvodně napadl cizince, 
v druhém zaútočil podnapilý jedi-
nec na dva cestující lahví od piva. 

„Tyto incidenty nás ale rozhod-
ně nemotivovaly k tomu, abychom 
investovali do bezpečnosti ve vo-
zidlech. My to máme v dlouhodo-
bém plánu a chceme mít kamery ve 
všech vozech MHD,“ řekl Morys.  (r)

Vizualizace překladiště u letiště Mošnov.  Foto:�Archiv�MMO�

Ostrava ocenila nejobětavější dobrovolníky
V prosinci Ostrava již posedmé ocenila 
práci dobrovolníků z dobrovolnických 
organizací působících na území měs-
ta. Plaketu Dobrovolník roku z rukou 
náměstka primátora Zbyňka Pražáka 
převzali Veronika Hejtmanová, Pavla 
Macečková, Renáta Mohylová, Kate-
řina Nevrlá, Marie Servusová, Zdeň-
ka Supíková a Pavel Novotný.  „Lidé, 
kteří věnují svůj čas a energii, aby po-
máhali druhým, si zaslouží naši vděč-
nost,“ řekl Zbyněk Pražák. 

Více než 700 ostravských dobrovol-
níků věnovalo loni téměř 16 tisíc ho-
din společnému trávení času se senio-
ry a lidmi nebo dětmi s fyzickým nebo 
mentálním postižením, jimž je ze stra-
ny státu i města poskytována potřeb-
ná materiální péče, ale často jim chybí 
lidský kontakt. Dobrovolníci pomáhají 
také dětem ze sociálně znevýhodně-
ných rodin, učí se s nimi a dávají jim 
šanci na lepší vzdělání a život.  (hob)

Stará Bělá k výročí republiky
Řadu akcí pro veřejnost plánuje letos 
uspořádat u příležitosti 100. výročí 
ukončení první světové války a vzniku 
samostatné Československé republiky 
městský obvod Stará Bělá. Patří mezi 
ně tradiční Pálení čarodějnic, Bělské 
dožínky, koncerty vážné hudby, kon-
cert u příležitosti 175 let od narození 

hudebního skladatele a starobělského 
rodáka Ludvíka Holaina, Svatomar-
tinský průvod, listopadový Swingový 
večer a koncert folkrockové hudební 
skupiny Fleret. Obvod vyčlení na or-
ganizaci těchto akcí 150 tisíc korun, 
dalších 100 tisíc plánuje získat z dota-
cí.  (bk)

Ocenění dobrovolníci s náměstkem primátora Zbyňkem Pražákem. Vepředu zle-
va: Katarína Nevrlá a Veronika Hejtmanová. Stojící zleva: Pavel Novotný, Zdeňka 
Šupíková, Renáta Mohylová, Marie Servusová a Pavla Macečková.  Foto:�Lukáš�Kaboň

Poplatek za odpad 
opět 498 korun
Už od roku 2005 je výše místního 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, lidově poplatku 
„za odpad“, stanovena na 498 ko-
run na osobu a kalendářní rok a ne-
zvýší se ani pro rok 2018. Rozhodli 
o tom ostravští zastupitelé. 

Poplatek platí občané přihlá-
šení ve městě k trvalému pobytu 
nebo k přechodnému pobytu na 
dobu delší než 90 dnů. Uhradit 
ho je třeba do 30. června, a to bez 
výzvy nebo vydání platebního vý-
měru ze strany města. Platbu lze 
uskutečnit QR kódem, prostřed-
nictvím platebního portálu města, 
prostřednictvím SIPA, bankovním 
převodem, složenkou nebo na po-
kladně Magistrátu města Ostravy. 
Podrobnosti na webu města www.
ostrava.cz v sekci Platba za komu-
nální odpad, na telefonním čísle 
844 12 13 14 nebo na e-mailové ad-
rese komunalniodpad@ostrava.cz. 

Včas nezaplacený poplatek nebo 
jeho část může správce poplatku 
zvýšit až na trojnásobek. V přípa-
dě změny místa trvalého pobytu se 
uhradí pouze poměrná část poplat-
ku. Osvobozeny od poplatku jsou 
například děti z dětských domovů 
a zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, osoby umístě-
né v domovech pro zdravotně po-
stižené, pro seniory, v domovech 
se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení, vězni či psychi-
atričtí pacienti. Důvody pro nárok 
na osvobození musí trvat alespoň 
12 po sobě jdoucích měsíců.  (bk)


