
Náš městský obvod je zřizovatelem 11 mateř-
ských škol, 6 škol základních, další dvě škol-
ská zařízení zahrnují „základku“ i „mateřinku“. 
Víte, že jen naše základní školy navštěvuje více 
než tři a půl tisíce dětí? V Moravské Ostravě 
a Přívozu ale působí mateřské a základní ško-
ly také jiných zřizovatelů, máme zastoupeno 
i středoškolské vzdělávání a vysoké školství. 
Především však žáků školou povinných se 
nejvíce dotkly změny v systému výuky, kdy 
každodenní vzájemný kontakt dětí a pedagogů 
nahradila škola „přes počítač.“ 

Distanční výuka postavila naše pedagogy 
před nové výzvy: museli přizpůsobit svou prá-
ci možnostem moderních technologií, museli 
zajistit pokračování vzdělávání v domácím 
prostředí, musí neustále hledat nové způsoby, 
jak žákům vědomosti předat… a vyrovnat se 
tak s úskalími svého povolání, kterým doposud 
nečelili. 28. března, v den výročí narození Jana 

Amose Komenského, budou učitelé opět slavit 
svůj svátek. Letos si zaslouží více než kdykoliv 
jindy naši úctu a uznání. Stalo se tradicí, že se 
při příležitosti Dne učitelů setkáváme s pedago-
gy škol z našeho obvodu, abychom jim poděko-
vali za celoroční náročnou práci. Toto setkání 
a předání ocenění Pedagogická osobnost se 
však vzhledem k aktuální situaci pravděpodob-
ně přesune až do druhé poloviny letošního roku. 
Proto bych chtěla spolu s celým vedením měst-
ského obvodu našim učitelům k jejich svátku 
poděkovat už nyní aspoň „na dálku“. Vážím 
si jejich kreativního přístupu, vysokého pra-
covního nasazení, zodpovědnosti za výsledky 
vzdělávání a udržování vysoké kvality školství 
v Moravské Ostravě a Přívozu v současných 
mimořádných podmínkách. Děkujeme!   

 Zuzana Ožanová,  
starostka městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz
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Veřejné projednávání projektů  
realizujeme on-line

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,
v době, kdy čtete tyto řád-

ky, pomalu klepe na dveře 
jaro. My se v čase příprav 
tohoto zpravodaje ještě dí-
váme z okna na sněhovou 
nadílku a už se těšíme, až ji 

vystřídá kvetoucí zeleň a příjemné jarní počasí. 
Když se zahledíme do minulosti, tak za normál-
ních okolností bych na těchto řádcích vzpomína-
la na 13. ročník masopustu, který městský obvod 
tradičně pořádá s Ostravským muzeem a Cent-
rem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. 
Bohužel pořádání této akce nám letos znemožni-
la epidemická situace. Pevně věříme, že se ulice 
centra opět roztančí masopustním rejem masek.

Centrum kultury a vzdělávání Moravská  
Ostrava však ani přes současná nařízení neza-
hálí. Klub Atlantik pro své fanoušky připravuje 
podcast Dejme hlavy dohromady, každý měsíc 
se tak můžete těšit na zajímavá témata a od-
borníky. Výstavní síň Sokolská je aktuálně pro 
návštěvníky uzavřena, navštívit ji ale můžete 
prostřednictvím televizních kamer. Výstavou 
Libora Novotného s názvem Zimní zahrada vás 
provede reportáž TV Polar. S platnými omezení-
mi si poradilo i ostravské Minikino, které zve na 
online vysílání. Přes webovou stránku www.mi-
nikino.cz si můžete každý večer vybrat ze dvou 
a více filmů ke zhlédnutí.

S jarními měsíci se také rozbíhá i realizace 
naplánovaných investic a my doufáme, že jich 
uděláme maximum. Jde např. o regeneraci sadu 
Petra Bezruče, finančně podílet se budeme také 
na výstavbě Památníku válečným veteránům 
v parku Čs. letců. Jde o nadčasové dílo, které 
bude důstojnou připomínkou českého a čes-
koslovenského veteránství napříč generacemi. 
Mezi největší investice budou patřit rekon-
strukce MŠ Blahoslavova (12,5 mil. Kč) a rea-
lizace dalších etap regenerace sídlišť Šalamouna  
(5 mil. Kč) a Fifejdy (6,5 mil. Kč). Nejvíce pe-
něz opět vynaložíme na obnovu bytů a nebyto-
vých prostor, svěřených našemu městskému ob-
vodu (29,5 mil. Kč). 

Jak mnozí z čtenářů zaznamenali, loni jsme 
vyhlásili první ročník participativního rozpočtu 
Náš obvod. Letos v dubnu chystáme start další-
ho ročníku, na který jsme vyčlenili opět rovný 
milion korun. Věřím, že i letos se nám sejde 
mnoho zajímavých a prospěšných nápadů, které 
pomohou zkvalitnit život v našem obvodu. 

Valentina Vaňková, místostarostka

Labutí jezero  
on-line    
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Děkujeme pedagogům za celoroční 
náročnou práci

Veřejného online projednávání projektu Rege-
nerace sídliště Fifejdy II – XII. etapa, které se 
konalo 24. února, se zúčastnili starostka Zuzana 
Ožanová, místostarosta Rostislav Řeha a archi-
tektka Iva Seitzová. Online vysílání probíhalo 
prostřednictvím kanálu Youtube a sdíleli jsme 
jej také na facebookových stránkách obvodu. Do 
rozhodování o budoucnosti této lokality se tak 

zapojili i občané, kteří k předloženému projektu 
zasílali své dotazy a náměty. XII. etapa revitaliza-
ce řeší úpravu centrálního prostoru sídliště, ohra-
ničeného ulicemi Gen. Janouška, Lechowiczova 
a areálem Mateřské školy Lechowiczova. Jednalo 
se již v pořadí o druhé veřejné projednávání, kte-
ré městský obvod připravil. První se uskutečnilo 
16. února na téma úprav Bezručova sadu. 



2

Rada městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz schválila na svém 42. jednání záměr 
o poskytnutí slevy z nájmu 42 nájemcům neby-
tových prostor svěřených městskému obvodu, 
kteří si o ni zažádali. Výše slevy bude ve výši 
30 procent a u 5 subjektů, které jsou nepodni-
katelskými organizacemi, 50 procent. Sleva se 
bude vztahovat na období od 1. dubna 2021 do 
30. září 2021. Návrh rady schválilo 22. února 
také Zastupitelstvo městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz.

„Drobní podnikatelé jsou aktuálně ve velmi 
těžké situaci. Ve většině případů mají vlivem epi-
demické situace a vládních opatření zavřeno, 
negenerují žádný zisk a úspory se jim tenčí. Už 

v říjnu jsme se proto rozhodli prodloužit splat-
nost nájemného nebytových prostor splatného 
v listopadu a prosinci 2020 do 28. února a 31. 
března 2021,“ říká místostarosta David Wi-
tosz. Této možnosti využilo 108 nájemců, cel-
kově se jedná o 2 472 290 Kč. „Zároveň jsme 
také odložili projednávání všech žádostí o sle-
vu či prominutí nájemného do konce loňského 
roku, o čemž jsme nájemce informovali,“ dodá-
vá místostarosta Witosz. O slevu z nájemného 
si zažádalo 42 podnikatelů. Ti nyní získají sle-
vu, jejíž výše závisí na využití pronajatých pro-
stor. Pokud se jedná o nepodnikatelské organi-
zace (výstavní galerie, divadla apod.), čeká je 
50% sleva z nájemného, všechny ostatní žada-

tele pak 30% sleva. Lze očekávat, že podobnou 
strategii zvolí obvod i při řešení žádostí o slevu 
v budoucnu. „Na našich nájemcích nám velmi 
záleží a děláme vše pro to, abychom jim vyšli 
vstříc. Je třeba si však uvědomit, že Moravská 
Ostrava a Přívoz má největší nebytový fond ze 
všech ostravských obvodů. Ani Magistrát měs-
ta Ostravy nemá tolik nebytových prostor jako 
centrální obvod. Odpuštění jednoho měsíčního 
nájmu by pro radnici centrálního obvodu zna-
menalo finanční výpadek ve výši 3,5 milionu 
korun, což je opravdu významná ztráta. Navíc 
nebytové prostory generují také náklady,“ do-
dává místostarosta Witosz.

Oddělení správy majetku centrálního obvodu 
také stále zpracovává čestná prohlášení podni-
katelů, kteří podávají žádosti v rámci dotačního 
programu Ministerstva obchodu a průmyslu 
ČR COVID-Nájemné 2.  Lhůta pro podání žá-
dostí ve druhé vlně byla prodloužena do 4. úno-
ra 2021. Od 5. února na ni navazuje program 
COVID-Nájemné 3. Podnikatelé si tak mohou 
zažádat o podporu ve výši 50 % nájemného za 
měsíce říjen, listopad a prosinec. „Doposud 
jsme v rámci druhé vlny zpracovali 113 čest-
ných prohlášení, což je o 22 více, než v prv-
ní,“ říká vedoucí odd. správy majetku MOaP 
Martin Cyž. Celková podpora činí 2,57 mil. Kč.

-red-

Centrální obvod vychází vstříc nájemcům  
svých nebytových prostor

Z RADNICE

Parkovací karty
Níže naleznete úřední hodiny městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz pro agendu parkovacích karet, které jsou platné v době vydání tohoto 
zpravodaje. Vzhledem k vývoji epidemické situace však doporučujeme 
před návštěvou úřadu si vždy ověřit otevírací hodiny na našem webu. 

pondělí     8.00–11.30     12.30–17.00
středa  8.00–11.30     12.30–17.00
čtvrtek 8.00–11.30 12.30–14.00

Na webu najdete také veškeré potřebné informace o výdeji parkova-
cích karet včetně nové metodiky, která je platná v návaznosti na nové 
nařízení města Ostravy. Pozor, platnost parkovacích karet, zakou-
pených před datem 12. března 2020, skončila 28. února 2021!
https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-investic-a-mistniho-hospo-
darstvi/oddeleni-mistniho-hospodarstvi/zivotni-situace/parkovaci-karty

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně videozpravodajství TV Polar a TV 
Fabex a také Facebook! Na všech těchto informačních kanálech vás 
informujeme o aktuálním dění v našem obvodu. Název facebookové 
stránky je Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a odkazy na obě 
regionální televize najdete v dolní části hlavní strany webových stránek  
www.moap.cz. 

Zpravodaj patří do schránek 
Nenašli jste zpravodaj Centrum ve své schránce, nebo naopak jste ho 
zahlédli položený na místě, kde nepatří? Informujte nás o tom, ať vše mů-
žeme napravit. A to prostřednictvím e-mailu tiskove@moap.ostrava.cz.

Mobilní rozhlas
Chcete být varováni před krizovými situacemi, jako je hrozba povodní, 
požárů, náledí, sněhových kalamit, výpadků elektrické energie, mít přehled 
o uzavírkách a důležitých tématech obvodu? Využijte aplikaci Mobilní 
rozhlas na stránce www.moap.mobilnirozhlas.cz, do níž je registrace zcela 
zdarma. Více informací naleznete na Facebooku obvodu. 

RADNICE INFORMUJE

BŘEZNOVÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OBVODĚ

  Ulice Úsek komunikace Doba  uzavírky Investor  Druh uzavírky Stavba (práce) 
  (stavebních prací) 

Budečská slepý úsek od ul. Vítězné do 31. května Statutární město Ostrava úplná rekonstrukce kanalizace

Havlíčkovo nábř. Kratochvílova–Kostelní do 31. května Statutární město Ostrava  rekonstrukce kanalizace

Verze pro
Android

Verze pro
iOS:

ZZDDAARRMMAA si stáhněte mobilní aplikaci
na www.MobilniRozhlas.cz/aplikace

MMoobbiillnníí  RRoozzhhllaass
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Zapojte se aktivně do zvelebování našeho obvodu
Z RADNICE

KOUZLO OKAMŽIKU

Loňský vů-
bec první ročník 
participativního 
rozpočtu měst-
ského obvodu 
Moravská Ostra-
va a Přívoz s ná-
zvem Náš ob-
vod byl úspěšný 

i navzdory mnoha koronavirovým omezením. 
Od 20. května až do 21. července 2020 dora-
zilo na radnici celkem 16 různorodých a velmi 
kvalitních návrhů. Komise pro otevřenou rad-
nici a MA21 pak doporučila k realizaci deset 
projektů, z nichž dva byly následně vyřazeny 
na vlastní žádost navrhovatelů. Sami občané 
nakonec rozhodli svým hlasováním o třech 
vítězných projektech. 

Na základě výsledků prvního participativního 
rozpočtu vybuduje radnice centrálního obvo-
du v letošním roce komunitní park Jindřich 
a pítko na Kuřím rynku! Projekt veřejného 
WC v Komenského sadech není možné realizo-
vat. Daný typ WC se přestal vyrábět a všechny 
alternativy jsou výrazně dražší. Chybějící WC v 
Komenského sadech se tedy bude řešit nezávis-
le. Nyní se přistoupí k realizaci dalšího projektu  
v pořadí - Hřiště na petanque a zahrady pro ne-
vidomé v sadu Petra Bezruče.

Celkem do těchto tří projektů investuje obvod 
milion korun. „S realizací úspěšných projektů 
jsme začali hned v lednu. Pro pítko již bylo 
vybráno konkrétní místo, v řešení je již také 

odborné zpracování konkrétní podoby komu-
nitního parku Jindřich projektantem,“ popisu-
je zahájení prací místostarosta Rostislav Řeha.

Druhý ročník participativního rozpočtu Náš 
obvod je tak doslova na spadnutí. Podle před-
běžného harmonogramu by měl být vyhlášen 
nejpozději v dubnu letošního roku. Na zá-
kladě zkušeností a připomínek z minulého 
roku byla revidována pravidla participativního 
rozpočtu, připraven předběžný harmonogram 
a navržena celková částka k rozdělení. Opět by 
se mělo jednat o jeden milion korun, přičemž 
hodnota jednoho projektu nesmí překročit 

částku 400 tisíc korun. Definitivní podmínky 
druhého ročníku participativního rozpočtu bu-
dou známy až po schválení radou a následně 
zastupitelstvem městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Občané však již nyní mohou 
přemýšlet nad svými návrhy, které by zvelebily 
náš obvod. Každý tak má možnost ovlivnit, jak 
se mu zde bude žít…

Případné návrhy projektů mohou zájemci již 
nyní konzultovat s koordinátorem participativ-
ního rozpočtu Janem Horákem, +420 599 442 
950, nasobvod@moap.ostrava.cz.

www.nasobvod.cz 

Místostarosta Rostislav Řeha na Kuřím rynku na místě, kde by ještě v letošním roce mělo být pítko.

Po loňské velmi teplé zimě, kdy Technické 
služby Moravské Ostravy a Přívozu spotře-
bovaly jen 150 tun posypové soli, což byla za 
poslední roky vůbec nejnižší spotřeba, přišla 
letos konečně i do Ostravy pořádná chumele-
nice a mrazy. Bílá peřina a klouzačky potěšily 
zejména děti, méně už však řidiče a chodce. 
Spoustu práce s odklízením sněhu a sypáním 
ledovky měli i pracovníci technických služeb. 
„Jednotlivá vozidla vyjíždějí v případě nepříz-
nivého počasí do ulic v pravidelných intervalech 
podle schváleného operačního plánu provádějí 
údržbu a sypou komunikace a chodníky podle 
přednastavených priorit,“ vysvětluje ředitel 
Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 
Petr Smoleň a dodává: „Na letošní zimu jsme 
měli přichystáno 600 tun soli a dalších 500 tun 
máme garantováno dodavatelem. Věříme, že 
toto množství bude dostačující. Zatím nejvyšší 
spotřebu posypové soli zhruba 1200 tun jsme 
měli na přelomu let 2012 a 2013.“ 



4 CO VÁS ZAJÍMÁ

Odpovídáme na dotazy z nejrůznějších oblastí 
fungování našeho obvodu…

Polovina volebního období je za námi, a tak 
i my trochu bilancujeme a ohlížíme se zpět, 
co se nám doposud povedlo, a co bychom rádi 
v budoucnu ještě zrealizovali ke zvelebení na-
šeho obvodu. Často se také setkáváme s vašimi 
dotazy a s dotazy zastupitelů z nejrůznějších 
oblastí fungování našeho obvodu. Na ty nejdis-
kutovanější okruhy se proto nyní podíváme.

 
Rozpočet městského obvodu 
Na sociálních sítích se často setkáváme s myl-

nou představou, že městský obvod disponuje 
rozpočtem v řádech několika miliard korun 
ročně. Není tomu tak. Rozpočet našeho měst-
ského obvodu se zpravidla pohybuje okolo 500 
milionů korun. 

„Letos hospodaříme s finančními prostředky 
ve výši 531,9 mil. Kč. Největší položkou na stra-
ně výdajů jsou běžné výdaje (448,4 mil. Kč), 
kde jsme také letos nejvíce šetřili. Patří sem 
provozní výdaje jednotlivých odborů, příspěv-
ky na provoz základních a mateřských škol (42 
mil. Kč), na činnost Technických služeb MOaP 
(88,5 mil. Kč) či Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava (18,6 mil. Kč).  Na investice 
byla letos schválena částka 83,5 mil. Kč, což je 

o cca 45 mil. Kč méně než loni. V roce 2020 se 
nám povedlo proinvestovat rekordních 129 mi-
lionů korun. Z toho investice do škol byla více 
než 63 mil. Kč. I přes pokles příjmů však věřím, 
že se nám letos podaří všechny naplánované in-
vestice zrealizovat. Pomoci by nám s tím měly 
také prostředky z úvěru ve výši 50 mil. Kč,“ in-
formuje místostarostka Valentina Vaňková. 

Investice do oprav škol a školek
O investicích do školských zařízení vás pra-

videlně informujeme na stránkách tohoto 
zpravodaje. Děti jsou naše budoucnost a ve-
dení centrálního obvodu klade jako zřizovatel 
mateřských a základních škol v obvodu velký 
důraz na kvalitu prostředí, ve kterém probíhá 
výuka dětí a žáků. 

„V letech 2019-2020 bylo modernizováno 
zázemí pro výuku odborných předmětů za 38,5 
mil. Kč na školách Gen. Piky, Gajdošova, Ná-
dražní a Zelená. ZŠ a MŠ Ostrčilova se dočká 
letos, kdy do její infrastruktury pro odbornou 
výuku investujeme 8,5 mil. Kč. Waldorfská ZŠ 
a MŠ prošla velkou rekonstrukcí za 22,5 mil. 

Kč. ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ib-
senova, prošla rovněž nákladnou rekonstrukcí, 
a to za cca 35 milionů korun. V roce 2020 bylo 
provedeno také statické zajištění MŠ Křižíkova 
za 4 mil. Kč, rozsáhlá oprava MŠ Blahoslavova 
za 12,5 mil. Kč nás čeká ještě v letošním roce. 
Na další školy samozřejmě nezapomínáme 
a zařazujeme je postupně do plánu oprav a in-
vestic a hledáme možnosti dotačních titulů,“ 
říká místostarostka Alena Pataky. 

Kam s dětmi na hřiště
Centrální obvod každoročně realizuje projekt 

„Otevřená hřiště v MOaP“. Své brány školních 
hřišť otevírá v letošním roce ve vymezeném 
čase pět základních škol – Gajdošova, Matiční, 
Nádražní, Ostrčilova a Zelená, a tři mateřské 
školy – Blahoslavova, Hornická a Varenská. 
Kromě nich mohou rodiče navštěvovat hřiště 
Dětský ráj 1 a 2.

„Jednotlivá hřiště se snažíme postupně opra-
vovat a rekonstruovat, takže naši úředníci hle-
dají možnosti dotačních titulů, zpracovávají 
a podávají žádosti. Oprava již zrekonstruova-
ného hřiště proběhla na ZŠ Ostrčilova. Mul-
tifunkční hřiště, které bylo v posledních dvou 
letech na Masarykově náměstí v rámci akce 
Léto na Masarykáči, bude nově sloužit dětem ze 
ZŠ Gebauerova, odloučeného pracoviště Ibse-
nova, kam se letos přestěhuje. V příštích letech 
pak plánujeme velkou rekonstrukci venkovního  
hřiště při ZŠ Gen. Píky. Statutární město Os-
trava také připravuje výstavbu nového wor-
koutového hřiště na sídlišti Fifejdy. Hřiště při 
mateřských a základních školách postupně 
doplňujeme a opravujeme. Dodám ještě, že 
loni jsme dokončili i částečnou rekonstrukci 
Minikrajiny na Fifejdách, kde došlo k výměně 
mostních objektů za zhruba 485 tis. korun,“ ko-
mentuje situaci místostarostka Pataky.

Jak je to s financováním  
ozdravných pobytů dětí
Financování ozdravných pobytů předškolních 

dětí mateřských škol městského obvodu bylo 
vždy vícezdrojové. Obvod ani v uplynulých 

Postupně jsou doplňována a opravována také hřiště při mateřských a základních školách.

ZŠ Ibsenova.

Základní škola Gebauerova prošla v uplynulých  
měsících velkou rekonstrukcí.
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letech nehradil ozdravné pobyty jen ze svých 
finančních prostředků, tzn., že do financování 
vstupoval Moravskoslezský kraj, který obvykle 
vypisuje dotační titul na dvě topná období (ma-
ximální výše dotace je 700 tis. Kč), a dalším 
zdrojem byly finance z Fondu pro děti ohrože-
né znečištěním ovzduší SMO.

Městský obvod podal dne 15. 9. 2020 žá-
dost o 3 749 tis. Kč z Fondu pro děti ohrože-
né znečištěním ovzduší SMO, a to na realizaci 
ozdravných pobytů pro 520 účastníků v období 
od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022. „Dotační titul 
na podporu ozdravných pobytů předškolních 
dětí v topném období 2020/21 nebyl Moravsko-
slezským krajem vyhlášen z důvodu Covid-19, 
získání finančních prostředků z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší SMO je podmí-
něno souběžným podáním žádosti na Morav-
skoslezský kraj a tím pádem je aktuálně jedi-
nou možností financovat tyto pobyty kompletně 
z rozpočtu městského obvodu, přičemž částka 
kolem 4 mil. Kč na ozdravné pobyty z rozpočtu 
obvodu se jeví nepřiměřeně vysoká,“ říká mís-
tostarostka Alena Pataky,

Základní školy si připravují a organizují 
ozdravné pobyty samy a nečerpají žádné fi-
nanční prostředky z rozpočtu obvodu, ale žá-
dají si z různých dostupných dotačních titulů 
a fondů.  Mateřské školy mají stejnou možnost, 
nicméně o tyto pobyty zájem není. A to z dů-
vodu organizační a administrativní zátěže s tím 
spojené, a také proto, že děti na tyto pobyty jez-
dí bez rodičů.

„Vhodné je ještě podotknout, že se jedná 
i o děti a rodiče, kteří nemají trvalý pobyt v na-
šem obvodu, ale navštěvují mateřskou školu 
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Tyto 
pobyty jsou 14 denní a účastníci mají hrazené 
ubytování, stravu a léčebný program i volnoča-
sové aktivity, tzn., bez jakékoli spoluúčasti. Sa-
mozřejmě, že tato forma ozdravných pobytů je 
žádána, a to nejen z důvodu, že děti mohou být 
se svými rodiči po celou dobu pobytu, ale mají 
to vše zdarma,“ doplňuje místostarostka Pataky.

Výše nájmu v bytech svěřených  
městskému obvodu
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

má ve své správě celkem 1 566 bytů. Průměrná 
cena za metr čtvereční se v těchto bytech pohy-

buje okolo 70 korun. Výše komerčního nájmu 
v Moravské Ostravě a Přívozu je přitom pod-
statně vyšší – 120 Kč/m2. U části smluv našich 
nájemníků (zhruba 300), kteří měli fixní sazbu 
nájemného 50 Kč/m2 bez inflační doložky, do-
chází v letošním roce ke zvýšení nájmu buď na 
60, 65 nebo 70 Kč/m2. Co nás k tomu vedlo, 
vysvětluje místostarosta David Witosz.

„V dnešní době si město nemůže dovolit držet 
takto nízký a podnákladový nájem. My musíme 
reagovat na to, co dělá trh. Zahrnutím inflace 
v podstatě jen dorovnáváme ceny na úroveň 
z předešlého roku. Vzhledem k tomu, že se do 
těchto zhruba 300 smluv za posledních 10 let 
nepromítl vývoj cen, došlo nyní ke skokovému 
zdražení. I přesto se však stále jedná o nájem 
v cenové relaci sociálního bydlení. Ke zvýšení 
na částku 70 Kč/m2 došlo jen u těch nejlukra-
tivnějších nemovitostí našeho bytového fondu. 
Podle odborníků by měla být výše městského 
nájmu ve výši 2/3 tržního, což by bylo dokonce 
80 Kč/m2.“ 

Kromě nákladů na běžnou údržbu a opravy 
městský obvod do svého bytového fondu také 
masivně investuje. V roce 2019 to bylo celkem 
21 mil. korun a o rok později dokonce 57,7 
mil. korun. Více o investicích a bytovém fondu 
městského obvodu se dozvíte na str. 8 – 9.

Zdražení parkovacích karet
Od prvního ledna 2021 došlo nařízením sta-

tutárního města Ostravy č. 11/2020 ke zdražení 
parkovacích karet typu „R“ a „A“ v celém měs-

tě. Cena parkovací karty pro rezidenty v centru 
stoupla z 840 Kč na 1200 Kč, v oblasti sídliště 
Fifejdy a Šalamouna z 360 Kč na 480 Kč. Tato 
změna pak vyvolala u občanů řadu otázek, na 
co budou peníze využity. 

„Peníze z prodeje parkovacích karet jdou 
vždy do rozpočtu a jsou využity opět na dopra-
vu. Tyto finance sotva pokrývají náklady s tím 
spojené. Jen dopravní značka vyjde na dva až 
dva a půl tisíce korun. Např. vytvoření parko-
vací zóny Šalamoun, pouze vytvoření projektu, 
namalování pruhů a instalace dopravního zna-
čení, stálo více než jeden milion korun. To by se 
platilo z poplatků za prodej parkovacích karet 
na Šalamouně dva a půl roku. Je tedy třeba si 
uvědomit, jaké náklady se s údržbou a tvorbou 
nových parkovacích míst doopravdy pojí. Vypo-
věděli jsme nájemní smlouvu u biskupství, která 
byla sepsána na 120 tisíc korun za rok. Vzniklo 
zde následně 15 parkovacích míst. I z toho je 
hezky vidět, jakou cenu má doopravdy parko-
vací plocha,“ říká místostarosta Witosz. 

Opravy chodníků a komunikací
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

má na rozloze 1324 hektarů celkem 1 075 132 
m2 komunikací. Což je pro zajímavost více, než 
kolik jich má mnohem lidnatější městský obvod 
Ostrava Poruba. Vzhledem k množství komuni-
kací, jejich stavu a finančním možnostem cent-
rálního obvodu musí probíhat opravy postupně, 
což je proces, který zabere ještě mnoho let. 

„Tyto opravy nejsou jen o površích, jejichž 
opravu zajišťují naše technické služby. Musíme 
brát taky v potaz to, co se nachází pod nimi – 
inženýrské sítě. Centrum města je v této sou-
vislosti historicky zanedbáno. Rekonstrukce 
a opravy komunikací jsou tedy ještě o to slo-
žitější. Jedna z ulic, která nás v tomto směru 
velice trápí, je například ulice Přívozská. Vý-
měna povrchů by zde situaci nevyřešila, právě 
kvůli stavu kanálů a přípojek. Jenom oprava 
této jedné ulice by vyšla na 30 až 40 milionů 
korun. Mezi nejnákladnější opravy, které jsme 
v našem obvodu v roce 2020 realizovali, pa-
tří např. opravy dlážděných povrchů na ul. 
Zámecká, Puchmajerova, Solná, Jiráskovo 
náměstí a Masarykovo náměstí v celkové hod-
notě 819 tisíc korun,“ komentuje místostarosta  
Witosz.

Hana Mainušová 

CO VÁS ZAJÍMÁ

Opravy komunikací a chodníků probíhají postupně a takřka nepřetržitě.
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NÁZORY ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři,
dnes bych se ráda věnovala tématu, které se bez-

prostředně týká jen části obyvatel našeho městského 
obvodu, ale jistě stojí za zmínku. 

V současné době město odprezentovalo veřejnos-
ti studii a rozhoduje o budoucnosti věžového domu 
v ulici Ostrčilova. Tento dům je od roku 2013 svě-
řen městskému obvodu, jelikož jsme chtěli problém 
pouze z části využívaného domu řešit. Nechali jsme 
zpracovat studii na rekonstrukci tohoto bytového 
domu jako celku, abychom zachovali významnou 
architektonickou stavbu ve městě. S ohledem na 
odborné posouzení toto bylo nerealizovatelné. Pro-
to jsme pracovali s další variantou, a to snížením 
domu na 10 pater a poslední variantou byla demo-
lice. Následně došlo k ekonomicko-sociologickému 
posouzení těchto dvou variant a za nás byla bohužel 
nejlepší volba demolice a realizace nového projek-
tu v dané lokalitě. Ať už výstavba nového bytového 
domu nebo rozšíření zeleně. Demolici jsme s ohle-
dem na rozpočet městského obvodu (cca 500 mil. 
Kč/rok) nemohli realizovat bez součinnosti města 
a město (roční rozpočet cca 10 mld. Kč) se v té době 
k obvodu obrátilo zády. 

Nyní jsme se vrátili v čase o několik let zpět. Přes-
tože je dům svěřen městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, nechalo město zpracovat další, 
novou studii. Projekt je velmi elegantní, líbivý, ale 
aby byl realizován za každou cenu? To je to, čeho se 
v tuto chvíli obáváme. A jestliže stále zůstává priori-
tou dům zachránit pro jeho architekturu, tak to s tím-
to projektem bude passé.

Postrádám aktivní přístup vedení městského obvo-

du k dané věci. To má pečovat o svěřený majetek, 
realizovat rozvoj obvodu a zastupovat občany, kteří 
v něm bydlí. Osobně to vnímám zcela opačně. Při-
padá mi, že vedení obvodu od počátku pracuje pod 
heslem „Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“ A to je špat-
ně!

Petra Bernfeldová, Ostravak, hnutí občanů

Rada města Ostravy (Piráti, ODS, KDU-ČSL 
a ANO) na rozdíl od zastupitelstva našeho obvo-
du, rozhodla o připojení se k mezinárodní kampa-
ni „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky na 
budovu Radnice města Ostravy dne 10. března. Bez 
projednání v zastupitelstvu města a s komentářem 
paní náměstkyně Hoffmannové, že „jakékoliv roz-
hodování rady je politické rozhodování“. Myslím, 
že teď místo politických rozhodnutí potřebujeme 
spíš rozhodnutí odborné. V dnešní době potřebuje-
me mnohem více schůdné chodníky, uklizené ná-
stupiště zastávek MHD, parkovací karty, které se 
nebudou stále zdražovat, nezdražovat nájemné v by-
tech města, vyvinout tlak, jak dostat děti na ozdravné 
pobyty nebo alespoň do škol. Tohle je úkol kvalitní 
rady a ne politicky rozhodovat. A pokud už chceme 
upozornit na nějaký symbol, vzpomeňme na viet-
namskou vesničku My Lai, kde bylo 16. března 1968 
povražděno na pět set civilistů – žen, dětí a starých 
lidí jednotkami armády Spojených státu amerických. 
Je spousta dalších nedemokratických režimů, kde 
jsou porušována občanská práva a politické rozhodo-
vání rady města to nechává chladným, např. Saudská 
Arábie nebo Turecko.

Jiří Hurta, KSČM

Současné vedení řeší danajský dar předchozího ve-
dení. Zajímavým se jeví házení problémů, které hnutí 
Ostravak vytvořilo,  na ostatní. Domnívám se, že je 
třeba uvést na pravou míru některé údaje a provést 
shrnutí týkající se věžového domu na Ostrčilově ulici.
Předchozí vedení: Nezjistili si stav a v roce 2012 
požádali o svěření věžáku do správy městského ob-
vodu ▪ Znalecký posudek prokázal – nedá se přesta-
vět ani snížit, musí se zbourat ▪ Ve stěnách azbest, 
nízká výška stropů, nedostatek únikových cest při 
požáru ▪ Každoroční náklady na údržbu prázdného 
domu cca 200 tisíc korun

Současné vedení: Jednání se zájemcem o koupi 
pozemku bez domu ▪ Odhad nákladů na demolici cca 
80 miliónů korun ▪ Nabídku prodeje domu i s po-
zemkem za 1 Kč zájemce odmítl (vysoké náklady na 
demolici) ▪ Jednání s městem o vrácení městu nebo 
o finanční pomoci na demolici ▪ Z důvodu architek-
tonického významu se město nabídlo, že se opětovně 
pokusí zjistit, zda přece jen nelze realizovat přestav-
bu ▪ Vznikl nádherný návrh architekty Jiřičné, avšak 
z požárního hlediska je možné, že ani tento návrh ne-
bude moci být realizován ▪ V této fázi se stále jedná 
s městem „co dál“ a za kolik

Závěr: Nikdy neměl obvod přebírat do své správy 
tento dům, jelikož nemá dostatečné finanční pro-
středky na jeho demolici. Je vysoce pravděpodobné, 
že současná cena za demolici bude vyšší a mohla by 
pohltit skoro celý rozpočet na investice. Realizace 
návrhu architektky Jiřičné by vyžadovala investici 
přibližně 390 miliónů korun.

Zuzana Ožanová, 
hnutí ANO 2011

 
ZŠO, Gajdošova 9, PO 5. 4. 12.00–17.00

6. 4. 12.00–16.00
ZŠO, Gebauerova 8, PO 6.–7. 4. 12.00–15.00
odloučené prac. Ibsenova 6.–7. 4. 08.00–14.00
ZŠO, Matiční 5, PO 20.–22. 4. 12.00–17.00
Waldorfská ZŠ a MŠO, PO 6. 4. 16.00–18.00
ZŠO, Nádražní 117, PO 7.–8. 4. 12.00–17.00
ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 7. 4. 08.00–16.00
Bilingvní třída 8. 4. 08.00–16.00
ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 7. 4. 12.00–17.00

8. 4. 12.00–16.00
ZŠO, Zelená 42, PO 7. 4. 13.00–18.00

8. 4. 13.00–16.00

Doklady, které jsou  
nutné k zápisu:
 

 rodný list dítěte 
 občanský průkaz zákonného zástupce 
 pas u cizích státních příslušníků  

 (potvrzení o rezidentství)
 písemné rozhodnutí  

 o odkladu (pokud byl udělen)

V případě nepříznivé epidemické situace  
budou zápisy probíhat elektronickým podáním  
v termínech zveřejněných na internetových  
stránkách škol a na webu obvodu MOaP.
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Základní školu Gajdošovu najdete nedale-
ko Dolní oblasti Vítkovice na pomezí dvou 
obvodů – Moravské Ostravy a Přívozu a Vít-
kovic. Nachází se v místě s dobrou dopravní 
dostupností. Tato škola rodinného typu má 
celkem devět tříd, a to od 1. do 9. ročníku. 
Žáci se zde učí podle školního vzdělávacího 
programu Od pramínku poznání k prame-
nům vědomostí.

„Jsme školou se zaměřením na ekologii 
a s častou výukou venku. Máme krásnou pří-
rodní zahradu s hmyzími domečky, pítky, by-
linkovými spirálami, pocitovými chodníčky, zá-
hony pro pěstování zeleniny a se dvěma altány 
pro výuku,“ vysvětluje ředitelka školy Anna 
Krasulová, a pokračuje: „Zaměřujeme se na 
různé druhy forem práce, individuální přístup 
k žákům v rámci inkluzivního vzdělávání, pro-
jektovou výuku a ekologii.“ 

Bezbariérová budova i relaxační koutky
Škola prošla díky zřizovateli – městskému ob-

vodu Moravská Ostrava a Přívoz – velkou mo-
dernizací. Vznikla zde nová učebna přírodních 
věd, počítačová učebna, jejíž součástí je také 
učebna pro výuku jazyků, a řemeslná učebna. 
Všechny jsou vybaveny novým nábytkem a po-
třebnými pomůckami, včetně interaktivních ta-
bulí. „Modernizováno bylo rovněž poradenské 
pracoviště pro výchovného poradce, metodika 
prevence a speciálního pedagoga. Oprave-
ny byly i sprchy v tělocvičně, sklad pomůcek, 
chodba školy, ale i část šaten pro žáky. A v rám-
ci prací zde byly udělány také úpravy pro bez-
bariérový přístup, včetně pojízdných plošin na 
schodišti. Ve všech devíti třídách máme inter-
aktivní tabule a samozřejmostí je připojení na 
internet. Žáci prvního stupně mohou navíc vy-
užívat speciální koberec sloužící k relaxačním 
činnostem, a na chodbách nechybí koutky čtení 
a relaxace. Jsme také jedinou školou v centrál-
ním obvodu, která má čističky vzduchu,“ pokra-
čuje Anna Krasulová.

Rodinné školní prostředí
Škola má 25 pedagogů i nepedagogických 

pracovníků v různé věkové struktuře, včetně 
mužů. V tomto počtu jsou zahrnuti také vý-
chovný poradce, metodik prevence sociálně 
patologických jevů, metodik ICT, koordinátor 

ŠVP, koordinátor EVVO i asistenti pedagoga. 
„Práce v rodinném školním prostředí umož-
ňuje výbornou vzájemnou komunikaci a týmo-
vou spolupráci,“ pochvaluje si ředitelka školy. 
„Většina učitelů je ochotna pracovat i nad rá-
mec běžných pracovních povinností a projevuje 
snahu o další vzdělávání. Intenzivně spolupra-
cujeme také s Pedagogickou fakultou Ostrav-
ské univerzity a naši vyučující se podílejí na 
průběžných i souvislých pedagogických pra-
xích studentů této univerzity.“ 

Soutěže a projekty
Pedagogové vzájemně spolupracují také na 

školních projektech a zapojují se do organizo-
vaných soutěží pro žáky základních škol, nebo 
se sami podílejí na jejich pořádání. „Za důležité 
akce, které naše škola pořádá pro jiné školy, 
považujeme Anglický desetiboj, pěveckou sou-
těž Anglický slavík nebo Děti dětem – tvorba 
pohádek s následnou ilustrací. Zapojujeme se 
pravidelně rovněž do Noci s Andersenem a do 
projektů obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
jako například Přes hranice za sportem, Přes 
hranice za poznáním, Tanec bez hranic nebo 
Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez in-
ternetu Buďme off-line. V současné době rea-
lizujeme projekt Moderní Gajdoška II v rámci 
šablon OPVVV. Díky tomu jsme mohli ve škole 
zavést doučování žáků ohrožených školním ne-

úspěchem. Žáci mají možnost pracovat v klubu 
zábavné logiky a deskových her a ve čtenář-
ském a badatelském klubu,“ připomíná některé 
z projektů školy její ředitelka. 

Ekoškola
Od roku 2014 je ZŠ Gajdošova zapojena 

v programu Ekoškola. Zdejší ekotým je složen 
ze všech zájemců 3. až 9. třídy a intenzivně se 
věnuje problematice odpadů, prostředí ško-
ly a biodiverzitě. „Pro děti 1. a 2. třídy máme 
badatelský klub, který je věnován rozvoji pří-
rodovědných témat. Dlouhodobě jsme zapoje-
ni v celorepublikovém projektu Recyklohraní, 
ve všech třídách máme kontejnery na tříděný 
odpad – plast, papír, směsný odpad, pastelky. 
Dvakrát ročně se účastníme dobrovolnické 
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, v rámci 
níž uklízíme přilehlý park Hlubina. Na pro-
blematiku znečištění ovzduší jsme se zaměřili 
v projektu Vím, co dýchám a prostřednictvím 
projektu Putujeme ptačí říší podporujeme naše 
děti v badatelské činnosti. Podporujeme je také 
v činnosti rukodělné – žáci sami vyrábějí ptačí 
budky a krmítka, o které projevili zájem i kli-
enti blízkého domova seniorů. Spolupracujeme 
v této oblasti i s mateřskými školami v okolí. 
Pravidelně se účastníme také celorepublikové 
dobrovolnické aktivity pro druhé, přírodu či 
okolí 72 hodin a Dne zdraví,“ vyjmenovává 
spoustu školních aktivit Anna Krasulová. 

 
Pobyty v přírodě
Škola nabízí žákům každoročně pestrou na-

bídku kroužků, které jsou bezplatné, a děti o ně 
jeví velký zájem. „Máme zde dětskou výtvarnou 
galerii a vydáváme časopis Gajdošík. Pravidel-
ně pořádáme také ozdravné pobyty pro žáky 2. 
stupně, kteří vyjíždějí za čerstvým vzduchem 
a přírodou například do Valašských Klobouk, 
na Rejvíz, do Holčovic, nebo do Beskyd. Je dů-
ležité, aby se děti pohybovaly v čistém prostře-
dí, na horách, sportovaly, poznávaly krajinu 
a získávaly nové informace na exkurzích, které 
pro ně učitelé připraví,“ dodává ředitelka.

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Představujeme vám Základní školu Gajdošovu... 

Anna Krasulová, současná ředitelka ZŠ Gajdošova, se narodila 
v Krnově a vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor 
Národní škola a Hudební výchova. „Učitelkou jsem si přála být 
od dětství, o jiném povolání jsem vůbec neuvažovala,“ vzpomí-
ná paní Anna, která pedagogickou praxi absolvovala na 1. ZŠ 
Krnov. V roce 1997 pak po přestěhování do Ostravy nastoupi-
la v Základní škole Matiční. „Na toto období pod vedením Dáji 
Hrabovské vzpomínám moc ráda,“ pokračuje Anna Krasulová, 

jejíž profesionální cesta v roce 2005 vedla na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde 
pracovala tři roky jako metodik pro základní školy. Od roku 2008 je ředitelkou Základní školy 
Gajdošova. A jak sama říká, práce je pro ni koníčkem, stejně jako turistika, golf, čtení knih, 
návštěva divadel, procházky se psem, cestování, chalupaření nebo jízda autem.
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Díky masivním investicím do bytového fondu od roku 2019  
doháníme zameškaný čas z předchozích období,  
říká místostarosta David Witosz

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
hospodaří v současnosti s celkem 1566 byty, 
z nichž 346 je volných. To by se však mělo 
brzy změnit. V roce 2019 vedení obvodu za-
hájilo projekt obnovy bytového fondu, jehož 
cílem je, aby bytový fond byl ekonomicky 
soběstačný a poskytoval širokou nabídku kva-
litních a do budoucna zcela obsazených bytů. 
O tom, k jakým změnám v bytové politice do-
cházelo postupně od roku 2011, jsme si povída-
li s místostarostou Davidem Witoszem.

K jakým zásadním událostem v oblasti hos-
podaření s byty došlo v letech 2011 až 2020?

„Tato doba je spojována především s končící 
rozsáhlou privatizací bytového fondu. Za po-
sledních deset let bylo však privatizováno už 
jen několik málo bytů, což dokazují i čísla – 
v roce 2010 měl náš obvod 1660 bytů, v roce 
2020 pak 1566. V prvních pěti letech ale bytový 
fond docela stagnoval, obvod za pět let investo-
val do rekonstrukcí bytů zhruba stejnou částku, 
jaká byla investována v posledních dvou letech, 
tedy v letech 2019 a 2020. To mělo za násle-
dek úbytek obsazené plochy z 1,078 mil. m2 
v roce 2010 na 821 tis. m2 v roce 2016, což je 
zhruba pětina bytového fondu! Volné byty, které 
bylo třeba rekonstruovat, se doslova hromadily 
– z 214 volných bytů bylo během pěti let 404. 
A podobné to bylo i s nájmy, které dlouho sta-
gnovaly. V lednu 2010 došlo k poslednímu jed-
nostrannému zvýšení regulovaného nájemného 
až na výjimky s konečnou sazbou nájemného 
ve výši 50,02 Kč/m2/měsíčně. Běžné nájemné 
se od roku 2011 zvyšovalo pouze o koeficient 
inflace, a to jen u nájemců, kteří měli toto usta-
novení ve smlouvě. V roce 2014 se dokonce 
nezvyšoval nájem ani o inflaci. Důležitý je také 
fakt, že první navýšení nájmu přišlo pro nájem-
níky s 50 Kč/m2, kteří nemají inflační doložku, 
až takřka po deseti letech, v roce 2020, a toto 
zvýšení bylo ještě části nájemců odmítnuto.

V letech 2015 a 2016, kdy ekonomika rostla 
a hrubý domácí produkt (HDP) se pohyboval 
okolo 4 procent, měla křivka růstu bytové-
ho fondu tuto ekonomickou situaci kopírovat. 
Ale bylo tomu přesně naopak. Bytový fond si 
právě v této ekonomicky příznivé době sáhl na 
své dno, obsazená plocha i výše průměrného 
nájmu stagnovaly. K prvním pozitivním změ-
nám v podobě investic došlo až v roce 2017 
a 2018. V roce 2019 jsme pak zahájili projekt 
obnovy bytového fondu, který již nyní přináší 
první ovoce v podobě zvýšení obsazené plochy, 
i zvýšení průměrné ceny nájmu v návaznosti na 
zvyšující se kvalitu bydlení.“

Jak probíhá obnova bytového fondu?
V první fázi investujeme do oprav a revitali-

zací domů, to znamená do oprav střech, zatep-
lení, změn vytápění a podobně, prostřednictvím 
odboru investic a místního hospodářství pod 
vedením Jiřího Vozňáka. V druhé fázi přichá-

zejí na řadu opravy a rekonstrukce samotných 
bytů, které jsou zcela v kompetenci odboru ma-
jetkového, vedeného Martinem Cyžem. Osobně 
jsem velmi rád, že současné vedení přistoupilo 
na to, aby oba tyto odbory nově spadaly do ges-
ce jednoho místostarosty, protože agendy spolu 
úzce souvisejí. A zde samozřejmé patří velké 
poděkování oběma týmům.

V roce 2019 jsme investovali do oprav domů 
zhruba 21 milionů korun, z toho 13 milionů ko-
run stála jen výměna oken a zřízení plynových 
kotelen v ulici Na Náhonu 8, 10 a 14 a 6. Dal-
ších 6,5 mil. korun bylo investováno do změny 
způsobu vytápění objektu Karoliny Světlé 13, 
výměny oken a vstupních dveří, a 1,4 mil. ko-
run stála výměna stávající sdružené kanalizační 
přípojky pro obytné domy ul. Spodní 24 a 30 
až 34.

Loni jsme pak proinvestovali rekordní část-
ku 57,6 milionů korun! Největší část, 28 mil. 
korun, byla vynaložena do projektu fajnOVA 
Orebitská, který zahrnoval výměnu plynových 
kotelen hned u sedmi vchodů, a také v ulici 
Trocnovská 25. Na tomto projektu se finanč-
ně podílelo také město Ostrava. Zhruba 16,5 
mil. korun si pak vyžádala II. etapa stavebních 
úprav domu v ulici Sládkova 4, a přes 7 mil. 
korun také rekonstrukce domu v ulici Poštov-
ní 7. Na novou kanalizační přípojku byly na-
pojeny domy v ulici Žofie Podlipské 3, 3a, Na 
Náhonu 8, 10 a 14. Prostor pro dva nové byty 
byl vybudován v ulici Puchmajerova 9, odleh-
čovací služba Gajdošova 39 b má novou spole-
čenskou místnost.

V letech 2021 a 2022 plánujeme investice 
převážně v oblasti energetických úspor a cel-
kových rekonstrukcí bytových domů. V roce 
2021 je plánováno proinvestovat 47,4 mil. Kč. 
V roce 2022 je částka plánovaných investic od-
hadována na 51,4 mil. Kč.“ 

Kolik stály opravy jednotlivých bytů?
„Opravy bytů, jak je zmíněno výše, spadají 

pod odbor majetkový. Ten v roce 2019 opra-
vil celkem 43 bytů, které byly po celkové re-
konstrukci nabízeny k pronájmu. Realizovány 
byly také i další významné opravy za zhruba 

Kulturní památka v ulici U Tiskárny je již skoro 10 let prázdná.

Z celkového počtu bytů, s nimiž  
hospodaří náš městský obvod, je 
téměř čtvrtina neobsazených. Tento 
stav chceme postupně změnit.

„Rozhodli jsme se postupně opravit a rekonstruovat 
hned několik bytových domů, kde se nacházejí dlouho-
době neobsazené byty, následně opravit všechny byty 
a ty volné nabídnout k pronájmu. Velké projekty však 
potřebují nejen dostatek peněz, ale i dostatek času na 
projekční přípravu, získání stavebního povolení a sa-
motnou realizaci. Proto jsme vše rozčlenili do zhruba 
čtyř let. A pokud se vše bude dařit jako doposud, měli 
bychom v roce 2022 snížit počet volných bytů o 100, 
a tím samozřejmě zvýšit obytnou plochu využitých 
bytů,“ říká místostarosta David Witosz.

Čtyřletý projekt podstatně sníží počet volných bytů
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11,1 mil. korun, dalších 11 mil. korun pak bylo 
proinvestováno při běžné údržbě a výměně 
zařizovacích předmětů. V loňském roce bylo 
opraveno a nabídnuto novým nájemcům 57 
bytů! Kromě toho byly realizovány další opra-
vy s celkovými náklady 10,7 mil. korun, a 9,2 
mil. korun potřeboval odbor na běžnou údržbu 
a výměnu zařizovacích předmětů. Na letošní 
rok je naplánována oprava zhruba 50 volných 
bytů, na což je schválená částka 13,1 mil. ko-
run. Na různé opravy a zpracování projekto-
vých dokumentací k následným rekonstrukcím 
je vyčleněno 5 mil. korun, a na běžnou údržbu 
13,3 mil korun.“

Loni došlo po deseti letech ke zvýšení nájmů. 
Jaká je teď průměrná výše nájmu v bytech 
městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz?

„Běžné nájemné se od roku 2010 zvyšovalo 
pouze o koeficient inflace, a to jen u nájemců, 
kteří měli toto ustanovení ve smlouvě. V roce 
2010 bylo předepsáno nájemcům bytů nájem-
né v celkové výši 56,75 mil. korun. V roce 
2011 došlo k výraznému poklesu předepsané-
ho nájemného, a to o 5,76 mil. korun. Klesa-
jící tendence ročního předpisu pokračovala až 
do roku 2015, ve kterém bylo na nájemném 
celkově předepsáno 45,86 mil. korun. Rozdíl 
v ročním předpisu mezi lety 2010 a 2015 činí 
10,89 mil. korun mínus. Teprve od roku 2016 
dochází k postupnému zvyšování ročních před-
pisů nájemného, a v roce 2020 jsme se poprvé 
dostali na hodnotu ročního předpisu srovnatel-
nou s rokem 2010. Za rok 2020 byla nájemcům 
bytů poskytnuta sleva/prominutí na nájemném 
ve výši 842 tis. korun. V případě neposkytnutí 
slevy by za rok 2020 tvořil celkový předpis ná-
jemného z bytů 57,5 mil. Kč.

V roce 2010 byla průměrná sazba nájemného 
v bytech 52,61 Kč/m2/měsíc, loni tato sazba do-
sáhla částky 66,73 Kč/m2/měsíc. Na postupném 
zvyšování sazeb se odráží nejen každoroční 

zvyšování nájemného o koeficient inflace, ale 
i průběžný nárůst počtu nových smluv s inflač-
ní doložkou, a nyní hlavně vyšší sazby nájem-
ného v nově zrekonstruovaných bytech obsa-
zovaných formou výběrového řízení. V lednu 
díky nově obsazeným bytům překonala prů-
měrná sazba nájemného v bytech poprvé hrani-
ci 70 Kč/m2/měsíc. Rád bych však podoktl, že 
i přesto, že jsme některým lidem žijícím v nově 
zrekonstruovaných bytech zvýšili nájem, platí 
nyní díky energetickým úsporám stejné nebo 
dokonce nižší částky za bydlení než dosud, 
a ještě žijí v komfortnějším prostředí.“

Co je cílem všech těchto změn a investic?
„Bytový fond městského obvodu nebyl zřízen 

za účelem zisku, ale rozhodně by neměl být do-
tovaný ostatními daňovými poplatníky. Existují 
teorie, že zdravý městský nájem by měl být na 
dvou třetinách tržního nájmu. V Ostravě je prů-
měrná výše tržního nájmu zhruba 120 Kč/m2/
měsíc, takže zdravý nájem v našich bytech by 
se měl pohybovat okolo 80 kč/m2/měsíc. Ten 
náš se léta pohyboval pod hranicí 60 korun. 

V případě ceny okolo 80 Kč/m2/měsíc, kte-

rá připomínám je na 2/3 nájmu tržního, bude 
náš bytový fond ekonomicky zcela soběstačný. 
A přesně to je naším cílem – chceme mít bytový 
fond, který se dokáže sám obnovovat, nebo do-
konce sám zvládne zafinancovat například vý-
stavbu domu s pečovatelskou službou a podob-
ně, aniž bychom museli brát peníze daňových 
poplatníků. Chceme mít pro naše klienty širo-
kou nabídku kvalitních a zrekonstruovaných 
bytů od malometrážních až po velké byty v his-
torických objektech. Některé tyto krásné objek-
ty však léta nejsou udržovány, a to také chceme 
změnit. Plánujeme proto například rekonstrukci 
historického bytového domu U tiskárny 2, kde 
jsou i nebytové prostory, a mnoho dalšího.

Vzhledem k tomu, že v prvním desetiletí po-
lovina získaných prostředků z bytového fondu 
šla do jiných oblastí, dostal se bytový fond do 
propadu, který teď těžko doháníme. Díky všem 
výše uvedeným krokům a vysokým investicím 
se nám však paradoxně podařilo loni i při zá-
porné změně HDP, kdy propad byl více než 5 
procent, dohnat zameškaný čas z předchozích 
let. A v tomto trendu chceme samozřejmě po-
kračovat.“ 

Byty v historickém objektu U Tiskárny 2 čekají na rekonstrukci a své nové nájemníky.

Dům v ulici Poštovní byl nedávno opraven, vznikly zde dva nové nebytové prostory. 

Investujeme  
do bytového fondu
2019 – 21 mil. Kč
2020 – 57,7 mil. Kč
2021 – 47,4 mil. Kč (plán)
2022 – 51,4 mil. Kč (plán)

Do konce roku 2022  
se v nabídce objeví 100 nově  
rekonstruovaných bytů. 

Chceme nabídnout komfortní  
bydlení - od malometrážních  
až po velké byty v historických  
objektech.
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V Dolních Vítkovicích, v areálu bývalého 
dolu Hlubina, který zasahuje na území našeho 
městského obvodu, přibude další rekonstruova-
ný objekt. Chátrající budova nad bývalou tzv. 
výdušnou jámou se postupně mění v architek-
tonicky zajímavou stavbu, která se stane cent-
rem kreativních dovedností. 

S novou podobou i nové využití
Budova v podobě hranolu z režného zdiva, 

která je dnes památkově chráněným objektem, 
vznikla v 60. letech minulého století. Po ukon-
čení těžby v 90. letech dlouho stála „ladem“. 
Její nový majitel, společnost Leemon Concept, 
se rozhodl ve spolupráci s ateliérem Kamil 
Mrva Architects budovu přestavět a kromě no-
vého vzhledu jí dát i nové využití. Konzultan-
tem nápaditého architektonického řešení je Jo-
sef Pleskot, dvorní architekt Dolních Vítkovic, 
jedné z nejnavštěvovanějších památek v České 
republice.

Interiéry budou sloužit jako kreativní studia 
a administrativní a společenské prostory. „Vy-
budujeme zde zázemí pro kreativní průmysly 
– od  špičkových designerů, filmařů, marketérů 
až po spojení s kreativní akademií, díky níž se 

mladí lidé zapojí do reálných projektů formou 
praktické výuky,“ říká Martin Tošenovský ze 
společnosti Leemon Concept, který se těší, až 
kulturní památka ožije tvůrčími aktivitami. 
„Velký potenciál vidím v tom, že akademie pod-
poruje rozvoj talentů a kreativních dovedností 
už u dětí školou povinných a věřím, že do při-
pravovaných workshopů a výukových progra-
mů najdou cestu také žáci základních škol v na-
šem obvodu,“ říká Zuzana Ožanová, starostka 
Moravské Ostravy a Přívozu.

Budova dostane prosklenou nástavbu
Proměna výdušné jámy je naplánována do 

dvou etap, z nichž první už je v plném proudu. 
Týká se především samotné historizující budo-
vy. Ve druhé etapě dostane objekt excentricky 
(mimo střed) umístěnou prosklenou nástavbu, 
která ho zvýší o další tři patra a po věži s kavár-
nou Bolt Tower nabídne další atraktivní místo 
s výhledem do okolí. Pro realizaci nástavby 
vytvořili autoři projektu nový, speciální vnitř-
ní systém ocelové konstrukce, na kterou bude 
nástavba napojena tak, aby byla staticky samo-
nosná a nezatížila původní historickou budovu.

Historie zůstane zachována
K novým prvkům, které oživí historickou část 

objektu, bude patřit prosklený výtah. I ten bude 

vyhlídkový, protože pojede až do posledních 
pater nástavby po venkovním plášti budovy. 
V proskleném přízemí se návštěvníci budou 
moci seznámit s historií výdušné jámy. V kon-
trastu s moderní architekturou určitě zapůsobí 
rekonstruovaný obvodový plášť z červených 
cihel, jehož zajímavostí jsou předsazené spáry, 
které svádějí vodu dolů pryč od zdiva. Původní 
prvky a industriální vzhled zůstanou zachovány 
i v interiéru mimo nástavbu: ve třetím podlaží 
to je například velké oběžné kolo jako součást 
systému, který kdysi zajišťoval odvětrávání 
dolu.  

Realizaci stavebních prací ovlivňuje, stejně 
jako tomu je u dalších projektů nejen v našem 
městě, nepříznivá koronavirová situace. Ale 
pokud se vše podaří, nové prostory kreativní 
akademie budou připraveny přivítat první ná-
vštěvníky už koncem letošního roku.

lk

Budova nad bývalou výdušnou jámou v areálu  
dolu Hlubina ožije kreativní akademií

Oběžné kolo, které kdysi zajišťovalo odvětrává-
ní dolu, zůstane součástí nových interiérů.

Výdušná jáma dolu Hlubina
Zděná věžová stavba byla v areálu kamenouhelného dolu Hlubina postavena na místě 
původní těžní budovy v 60. letech minulého století. Větrná jáma, která sahala do hloub-
ky téměř 800 metrů, sloužila k odvětrávání podzemních prostor dolu. Její činnost byla 
ukončena zároveň s ukončením těžby v 90. letech 20. století a jáma byla zasypána. 
V roce 2008 byla budova zapsána na seznam kulturních památek České republiky.

Budoucí podoba objektu výdušné jámy s novou prosklenou nástavbou v areálu dolu Hlubina. 
(zdroj: Leemon)

Práce na proměně budovy jsou v plném proudu.
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V sadu Boženy Němcové, jenž se nachází na 
rohu velmi rušných komunikací Mariánskohor-
ské a Sokolské třídy, bude zanedlouho zahájena 
vůbec první kontinuální obnova parku v na-
šem obvodu. V průběhu následujících deseti let 
zde ve třech etapách dojde k postupnému vyká-
cení nemocných stromů, přebývajících keřů a k 
prořezání větví. Následně budou v různých fá-
zích vysazovány nové dřeviny a také trvalky a 
cibuloviny, upravovány budou rovněž povrchy. 
„Jde o pro nás nový způsob přístupu k revitali-
zaci a dlouhodobé údržbě parku. Pokud se ten-
to pilotní projekt osvědčí, rádi bychom takový 
plán vytvořili i pro další parky a sady v našem 
obvodu,“ avizuje místostarosta Rostislav Řeha.

Sad prosvětlíme a dovybavíme
V blízkosti parku se nachází dopravní uzel ne-

jen tramvají, ale i autobusů a trolejbusů a park 
protíná také cyklostezka, kde denně proudí vel-
ké množství lidí. Přesto se v této lokalitě, hustě 
zastíněné korunami jírovců, nenacházejí v tuto 
chvíli žádné lavičky nebo odpadkové koše 
„Prostorově zůstane park stejný, jen ho zpře-
hledníme, a pocitově ho díky této revitalizaci 
zvětšíme projasněním a uspořádáním výsadeb 
do okrajových částí. Dnes smutně působící 
místo se oživíme mobiliářem a podrosty, které 
dodají prostoru barvu,“ popisuje změny, které 
park čekají, místostarosta.

Největší zastoupení zde má jírovec
Dlouhodobému strategickému plánování 

předcházel rozsáhlý dendrologický průzkum, v 
rámci něhož byly všechny stromy i keře zkont-
rolovány odborníky. 

Ten prokázal, že dřeviny jsou v průměrném 
zdravotním stavu, který odpovídá jejich stáří. 
Velmi dominantní patro listnatých stromů je 
z větší části tvořené jírovci. Ve většině případů 
jde o stromy starší 66 let a více. Kromě jírovce 
je zde například i lípa velkolistá. Z domácích 
druhů jsou zde zastoupeny také jasan ztepilý, 
bříza bělokorá, lípa srdčitá, javor klen, habr 
obecný, javor mléč, smrk ztepilý a jilm horský. 
Z cizích zástupců jde například o trnovník akát 
a dub červený. Vzrostlé stromy jsou doplněny 
o keřové skupiny tvořené mj. i invazivními 
druhy rostlin, jako je křídlatka japonská. Oje-
diněle zde roste ptačí zob obecný, jalovec pro-
střední, pěnišník a tis červený.

Nemocné stromy budou pokáceny
Postupné kácení v několika etapách čeká pou-

ze nemocné a odumírající jedince, odstraněno 
bude i nepřehledné keřové patro. U některých 
vzrostlých stromů budou provedeny navíc zdra-
votní nebo bezpečnostní řezy. „Čtyřletý cyklus 
jsme zvolili na základě stabilizace předcho-
zí výsadby, kdy další zásahy budou až v době 

ujmutí předešlých zásahů. Park takto projde 
postupnou obnovou, místo velkého jednorázo-
vého zásahu,“ vysvětluje Rostislav Řeha.

Revitalizace proběhne ve třech etapách
První etapa, která potrvá tři roky, se právě 

rozjíždí. V rámci ní bude pokáceno celkem 34 
listnatých stromů, odstraněny budou i někte-
ré keře a invazivní křídlatka japonská. U 26 
stromů budou provedeny zdravotní řezy. Nově 
zde bude nasazeno 18 listnatých stromů a 20 
listnatých keřů. Kromě toho budou založené 
nové trávníky, mlatové povrchy a záhony tra-
vin, trvalek a cibulovin. Návštěvníci se mohou 
těšit také na devět malých laviček, šest sedacích 
kamenů, sloužících ke krátkodobému posezení, 
a dva odpadkové koše. 

V druhé etapě, která bude zahájena v roce 
2025, bude pokáceno sedm stromů a sedm bude 
nově vysazeno. Přibydou dva odpadkové koše 
a dalších sedm sedacích kamenů. Od roku 2029, 
v poslední etapě, pak čeká kácení celkem 14 
stromů, vysazeno bude naopak 11 stromů. Cel-
kem bude do revitalizace sadu Boženy Němcové 
investováno během 10 let zhruba 13,7 milionů 
korun. ,,Na konci desetiletého období pak dojde 
na základě získaných zkušeností k naplánování 
dalšího období údržby, čímž se propracujeme 
k trvalé udržitelnosti kvality naší zeleně,“ uza-
vírá místostarosta Rostislav Řeha.

Obvod připravil dlouhodobou revitalizaci sadu 
Boženy Němcové 

Ostrava Expat centrum pořádá nejrůznější ko munitní akce, některé i s ochutnávkou tradiční kuchyně dané země. 

Vizualizace budoucí podoby parku Boženy Němcové.

Na jírovcích byla nalezena bakteriální houbová nákaza 
Choroba „bleeding canker“ (dále jen BC) s českým názvem slizotoková nekróza u jírovce 
maďalu, vyvolaná infekcí rodu Phytophthora, která postihla také stromy v sadu Boženy 
Němcové, byla popsána v padesátých letech v USA, a od sedmdesátých let byla blíže po-
psána i v Evropě. Její výskyt byl poměrně řídký. Symptomy choroby byly chřadnutí koruny, 
korové léze s rezavým až černým výtokem na kmenu, a ve větvích až celkové odumření 
stromu. Od roku 2002/2003 se výskyt uvedených symptomů v Evropě výrazně zvýšil, v roce 
2010 se choroba objevila také v České republice. Jako původce této nové devastující cho-
roby byla prokázána bakterie Pseudomonas syringae pv. aesculi. 

Okolo 6710 bylin, 23 186 cibulovin a 8880 trva-
lek a travin, které zde budou vysazeny, park od 
jara do podzimu příjemně rozzáří. 

Postupné kácení v několika etapách čeká pou-
ze nemocné a odumírající jedince.
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Součástí programu Klubu Atlantik vždy byly 
cestopisné přednášky a besedy, které účastní-
kům dávaly nahlédnout do různých koutů svě-
ta. V současné době protiepidemických opat-
ření nemůže Atlantik zprostředkovat zážitky 
cestovatelů formou „živých“ setkání.  Pokud 
vás však neopustila touha po poznání, v druhé 
epizodě podcastové řady Dejme hlavy dohro-
mady můžete zavítat na letmou návštěvu do 
jihovýchodní Asie. 

Přinášíme vám malou „ochutnávku“ z 70mi-
nutové besedy, a to v pravém slova smyslu - je 
věnována vietnamské gastronomii. Představila 
nám ji Jolana Heklová. která se asijským ze-
mím věnuje soukromě i profesně řadu let.  

Kulinářský koncert na ulici
Jak paní Jolana prozradila hned v úvodu, viet-

namská kuchyně je postavena na energetickém 
konceptu jin a jang, který obyvatelé Vietnamu 
převzali z Číny. V praxi to znamená, že ka-
ždé jídlo je zařazeno – byť často podvědomě 
– do jedné ze tří kategorií: pokrmy zahřívající, 
ochlazující…, ale také neutrální, kam patří na-
příklad všudypřítomná rýže. Učení 5 elemen-
tů pak spojuje jídlo s potřebami a vlastnostmi 
konkrétních lidí podle jejich znamení horosko-
pu. Fenoménem je street food a pozorovat po-
uliční prodejce při vaření je pro nás, Evropany, 
přímo koncertním zážitkem. Každý prodejce se 
totiž většinou specializuje na jeden jediný po-
krm a jeho přípravě věnuje patřičnou péči. Bu-
doucí konzument pak má záruku, že jídlo bude 
čerstvé a voňavé, „protože paní, která ho chys-
tá, vstávala ráno ve čtyři, aby nasbírala bylinky 
a připravila suroviny, které potřebuje pro vaši 
konkrétní porci,“ říká paní Jolana. 

Vonné listy, jak je neznáte
Vietnamci milují bylinky, kterým říkají von-

né listy. „I k malé porci, třeba omeletkám nebo 
kouskům masa s omáčkou, dostanete koš čers-
tvých bylinek, abyste si mohli jídlo podle svého 
vlastního vkusu a chuti do nich zabalit, a pak je 
namáčet v omáčkách – prostě vám naservíru-
jí „lego“, z něhož si výsledný pokrm sami se-
stavíte,“ vysvětluje paní Jolana. Řadu bylinek 
v naší kuchyni nepotkáte. Například pandánové 

listy se přidávají do čaje, do rýže, do dezertů 
a vytvářejí jasně zelenou barvu pokrmu, thajská 
bazalka nesmí chybět v ikonických polévkách 
pho, vietnamský koriandr dodává speciální 
aroma třeba salátům, s citronelou se setkáte při 
grilování mletého masa či v dušených jídlech. 
Povíjnice vodní – vodní špenát bývá součástí 
salátů. Česneková pažitka je mnohem větší než 
ta naše, podává se k jarním závitkům či slouží 
jako dekorace. Hromady absolutně čerstvých 
bylin nechybí na žádném z tržišť...

Fenomén rybí omáčky
Přísadou, bez níž se vietnamská kuchyně 

neobejde, je rybí omáčka, která zde vlastně 
nahrazuje sůl. Pro naše smyslové buňky není 
vždy zcela přijatelná především kvůli nesku-
tečnému zápachu, který provází její výrobu. 
Do obrovských sudů se naloží zhruba 400 kg 
nakrájených ančoviček, makrel či jiných tuč-
nějších ryb s mořskou solí v poměru 1:3 nebo 
4:10, vše se zalije vodou a nechá zrát. „Měla 
by zrát až 18 měsíců, nejkvalitnější prý je po 4 
letech,“ uvádí cestovatelka, ale zároveň upřes-
ňuje, že šťáva ze sudů se k dalšímu zpracování 
odebírá průběžně. „Továrničky na výrobu rybí 
omáčky lze navštívit zdarma, stačí vám jen 
krytka na nos, ale ani ta většinou nepomůže,“ 

usmívá se paní Jolana. „Samotní Vietnamci 
říkají, že na výrobu omáčky potřebujete nejen 
sudy, sůl, ryby, ale i shovívavé sousedy,“ do-
dává. 

Česká stopa v gastronomii: pivo
Kladný vztah k pivu mají podle Jolany Heklo-

vé na svědomí především obyvatelé severního 
Vietnamu, kteří studovali v Česku, kde si navyk-
li na pití našeho chmelového moku.  Po návratu 
domů jim pivo chybělo, nejdřív si ho nechali do-
vážet a poté ho začali v malých pivovarech sami 
vařit. V severním Vietnamu mají místní nejradě-
ji čerstvé pivo bia hoi. Vaří se v noci, ihned se 
distribuuje, a protože není upravováno žádnými 
konzervanty, musí se spotřebovat daný den. Vaří 
se ze sladu, z chmele, netradičně i z rýže. Vyrábí 
se hlavně v Hanoji a okolí, s 3 procenty alkoho-
lu je vítaným osvěžením v parných dnech – po-
kud ho ovšem nepijete v nadměrném množství. 
Točí se z kovových sudů přímo na ulici a patří 
k nejlevnějším pivům na světě: skleničku poří-
díte v přepočtu od pěti korun. Kam si v hlavním 
městě Vietnamu na bia hoi nejlépe zajít, zjistíte 
při poslechu našeho podcastu. 

Co se ještě dozvíte
V podcastové epizodě na vás čekají další za-

jímavosti, a to nejen z vietnamské kuchyně. 
Můžete si například poslechnout, jaký vztah 
mají Vietnamci k plastům nebo proč byste zde 
neměli kouřit vodní dýmku. Dozvíte se také, 
jak je to vlastně s pojídáním psů v asijských ze-
mích a v čem jsou mýty o konzumaci domácích 
mazlíčků nepravdivé. A hlavně, proč je důleži-
té znát kulturní odlišnosti cizích zemí, pokud 
se k jejich obyvatelům vypravíte za poznáním 
nebo obchodem.

Podcast Asie blízká i vzdálená i další epizo-
dy z cyklu Dejme hlavy dohromady, které pro 
vás připravuje Klub Atlantik, si můžete po-
slechnout na YouTube a Spotify. 

lk

BESEDA ONLINE 

Chybí vám cestování? V podcastu Dejme hlavy  
dohromady zavítáte nejen do vietnamské kuchyně

Se srdcem v Asii
Jolana Heklová (na snímku) přišla do kontaktu 

s asijským kontinentem poprvé v roce 1986, kdy 
si ve škole zvolila pro dopisování slečnu z Japon-
ska. Korespondenční přátelství, později doplně-
né osobním kontaktem, přetrvalo do dnešních 
dnů. Dlouholeté pracovní i osobní zkušenosti 
z cestování po Asii zúročila při založení YOSAN 
STUDIA, v němž se věnuje interkulturní přípravě 
jednotlivců na pracovní cesty a obchodní jednání 
s asijskými partnery, gastronomickým a cesto-
vatelským prezentacím pro veřejnost. 

Tržiště ve středním Vietnamu.                                                                       Foto: archiv Jolany Heklové
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Výstava za sklem 
kavárny Atlantik

Prosklená výloha kavárny Atlantik se začát-
kem roku proměnila v improvizovanou vý-
stavní síň, kterou lze „navštívit“ pouze zvenčí, 
při procházce ulicí Čs. legií. A protože první 
Výstava za sklem přinesla řadu pozitivních 
ohlasů, Klub Atlantik se rozhodl v tomto pro-
jektu po dobu uzavřených galerií pokračovat. 
V březnu za sklem uvidíte výtvarná díla Te-
rezy Wolgemuth Drnovské. V Klubu Atlantik 
vystavovala už v roce 2019, nyní máte další 
příležitost nahlédnout do její tvorby. 

Tereza Wolgemuth Drnovská studovala  
(a studuje) na pedagogických fakultách 
v Brně a v Ostravě obory český jazyk a vý-
tvarná výchova, zároveň je vyučuje na sou-
kromé základní škole a gymnáziu. Srdcem 
i duší je fotografkou, ale přes své dlouholeté 
zaměření se na své ostravské alma mater do-
stala k portrétům malovaným. Jejím hlavním 
směřováním je interpretace výtvarné fotogra-
fie do malby, která je pro ni, jak sama říká 
„fascinujícím procesem znovuzrození. Lidé, 
výrazy obličeje, jejich pohledy. Čistá strohost 
dokumentárních fotografií dostává nový háv. 
Rodí se nové. Člověk se může zasnít a hádat 
myšlenky, které v prvním okamžiku zachytil 
objektiv fotoaparátu a kterým vdechl nový 
život štětec.“  Výstava za sklem nese název 
Pohledy. 

www.klubatlantik.cz

Nejvýznamnější křesťanský svátek a lidové 
zvyky spojené s vítáním jara – to jsou tradice, 
které si každoročně připomínáme během veli-
konočních oslav na Masarykově náměstí. Také 
letos připravuje náš městský obvod prostřed-
nictvím Centra kultury a vzdělávání oblíbený 
velikonoční jarmark, ale v kontextu událos-
tí spojených s koronavirovou situací v době 
uzávěrky zpravodaje nevíme, v jakém rozsahu 
bude realizován. Přesto věříme, že náměstí od 
29. března do 2. dubna opět ožije bohatou ve-
likonoční výzdobou, stánky s oblíbeným sorti-
mentem potravin i rukodělných výrobků (byť 
bude jejich počet kvůli nezbytným rozestu-
pům v porovnání s předchozími lety omezen) 
i ukázkami lidových řemesel, počínaje zdo-
bením kraslic a výrobou karabáčů až k umění 

košíkářů, perníkářů, řezbářů či kovářů. Pokud 
nám to stávající opatření dovolí, nezapomene-
me ani na děti, pro které chystáme například 
zvířecí farmu a jízdu na ponících. Pro aktuální 
informace sledujte stránky www.ckv-ostrava.cz 
a Facebook.

Velikonoce na Masarykově náměstí

V říjnu loňského roku Minikino poprvé vstou-
pilo do vašich obýváků díky živému streamu 
Moje kino live. Začátkem února se připoji-
lo k dalšímu projektu: mezi téměř tisícovkou 
českých kin se stalo jedním z osmi, které apli-
kovaly do své programové nabídky virtuální 
platformu s názvem kinaspolu.cz.  Na diváky 

tak čeká další „porce“ filmů sledovaných v do-
mácím pohodlí – mohou si nyní každý večer 
vybírat ze dvou a více snímků.  Projekce z ki-
naspolu.cz lze sledovat na počítači, notebooku, 
tabletu nebo mobilu. Princip, na kterém ná-
vštěva tohoto online kina funguje, je podobný 
jako u streamu Moje kino live, vstupenky opět 
získáte prostřednictvím webové stránky Mini-
kina. Pokud ani v březnu nebudete moci přijít 
do Minikina, Minikino přijde za vámi! Více se 
dozvíte na www.minikino.cz.

Minikino rozšířilo nabídku online filmů

Ostravské Divadlo Petra Bezruče dělá radost seniorům
Členové souboru Divadla Petra Bezruče se 

rozhodli, že se v této době, kdy jejich domov-
ské jeviště i hlediště zejí prázdnotou, vydají za 
seniory Moravskoslezského kraje a představí 
jejich pozoruhodné životní osudy. Pomyslná 
„světla reflektorů“ Bezruči propůjčují lidem, 
kteří nejsou v současné situaci slyšet ani vidět, 
ale rozhodně mají co říct. Jednotlivé příběhy 
a jejich aktéry již nyní představují prostřednic-
tvím krátkých videí na sociálních sítích, ty nej-
zajímavější osudy plánují dále rozpracovat 
například formou scénického čtení a připravují 
celovečerní inscenaci.

Herci stráví s respondenty vždy dva dny, prv-
ní den se především seznamují a nechávají je 
vyprávět, druhý pak přijdou na řadu konkrétní 
otázky a doplňující dotazy. Součástí společného 
programu je také příprava jídla nebo procházka. 
Záměrem tvůrců je kromě získání výchozích 
materiálů usnadnit seniorům tuto těžkou dobu, 
kdy jsou často i vinou přísných nařízeních na-
prosto osamoceni. 

Videa lze zhlédnout na webu Divadla Petra 
Bezruče, na jejich Facebooku a Youtube kaná-
lu.

www.bezruci.cz
Herci Divadla Petra Berzuče při natáčení 
v domě seniorů.

V březnu se diváci Divadla loutek Ostrava mohou 
těšit i na oblíbeného kocoura Modroočka. 

On-line premiéra Divadla loutek
Velký zájem diváků o online představení těší 

ostravské Divadlo loutek už od prosince, pro-
to i na březen chystá streamování pohádek na 
každou neděli. 

První neděli, 7. března, zahraje divadlo ne-
otřelou adaptaci známých Pohádek o mašin-
kách. V neděli 14. března se diváci mohou 
těšit na oblíbenou pohádku Kocourek Modro-
očko. Neděle 21. března bude speciální, proto-
že je na ni naplánovaná online premiéra nové 
inscenace Pan Panpán, která má podtitul „ve-
selá klauniáda pro malé diváky ve smutných 

časech“ a divadelně zpracovává téma karanté-
ny a izolace. Hru napsal umělecký šéf divadla 
Václav Klemens, který inscenaci také režíruje. 
Březnový program zakončí 28. 3. pohádka 
o síle opravdového přátelství – Ronja, dcera 
loupežníka.

Všechna představení začínají vždy v 17 
hodin na Youtube kanále DLO a diváci se 
mohou dívat zdarma nebo si zakoupit dobro-
volnou vstupenku. Všechny informace a od-
kazy na zhlédnutí jsou k dispozici na webu  
www.dlo-ostrava.cz.
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Národní divadlo moravskoslezské připravuje 
i v době zákazu nové inscenace, uvádí koncer-
ty nebo speciální programy online na YouTube 
kanálu. Premiéry v televizi Noe měla dvě obsa-
zení slavné Pucciniho opery Tosca a Česká te-
levize odvysílala v únoru živě koncert mapující 
poslední desetiletí muzikálů na prknech NDM. 
Činohra NDM právě dokončuje zkoušky nové 
inscenace dramatu Cyrila Gelyho Diplomacie, 
která ovšem bude mít tu pravou premiéru až 
před diváky v hledišti. Podobně „nanečisto“ 
odpremiérovalo divadlo už v lednu původní 
muzikálovou novinku Harpagon je lakomec? 
I ta půjde před diváky hrát až po skončení zá-
kazu. Je to komedie a jako taková potřebuje re-
akce publika. 

V sobotu 13. března večer bude mít premiéru 
první ze dvou online večerů věnovaných insce-
nacím baletního souboru NDM. „Nechtěli jsme 
ani v této sezóně ochudit diváky o galavečer, 
jsou na něj zvyklí a každoročně je o baletní gala 
velký zájem. Letos je ale diváci uvidí pouze pro-
střednictvím YouTube kanálu divadla. Nazvali 
jsme je TASTE BALLET OSTRAVA! (podtitul 
Baletní hostina z Ostravy) a soubor natáčel 
jednotlivé choreografie v únoru v obou našich 
velkých divadlech,“ přiblížil ředitel NDM Jiří 
Nekvasil. Tanečníci tedy představí šest cho-

reografií nebo fragmentů z baletních inscenací, 
které byly nebo ještě jsou na repertoáru. Nebu-
de chybět klasika na špičkách – Labutí jezero, 

Coppélia nebo Don Quijote, ale diváci uvidí 
i moderní choreografie uváděné (a nyní tedy 
natáčené) v Divadle Jiřího Myrona.

On-line večery s baletním souborem NDM

Foto z natáčení Labutího jezera pro letošní baletní gala. Foto: Lukáš Kaboň

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE
Darujme a nechme se  
obdarovat 
Od března v pasáži ústřední knihovny u Sý-

korova mostu je zpřístupněna výstava  nejen 
o  stoleté historii Knihovny města Ostravy. 
Na jedenácti panelech můžete vidět knihovnu 
historickou i současnou, přehled jejich aktivit 
pro děti i seniory či osoby se specifickými po-
třebami, aktivity specializovaných oddělení 
nebo nahlédnutí do života poboček a ústřední 
knihovny. Dále pokračujeme v naší výroční 
kampani Darujme a nechme se obdarovat, kdy 
v průběhu měsíce března budeme rozdávat – 
darovat našim čtenářům knihy v rámci projek-
tu Druhý život knih.

GVUO on-line
Galerie výtvarného umění Ostrava pořádá 

v úterý 9. března od 16.30 hodin on-line před-
nášku Marka Zágory na téma: Evangeliář 
Jana z Opavy – knižní poklad z doby Kar-
la IV. Ve středu 31. března od 16.30 hodin si 

zájemci mohou poslechnout také on-line před-
nášku Gabriely Pelikánové: Vladislav Gajda 
– ve své době jeden z nejproduktivnějších 
sochařů Ostravy. Obě přednášky budou pře-
nášeny prostřednictvím LIVE streamu na You-
Tube GVUO a Facebooku

Fotosoutěž ostravských  
knihoven
Téma je docela jednoduché, vychází 

z dlouhodobé situace v knihovnách (a nejen 
v nich): Moc se nevídáme, ale pořád čteme! 
Čteme v MHD, u stolu, vleže, ve vaně, v pří-
rodě, s dětmi, čteme seniorům… Podělme se 
o humorné chvíle, případně i hluboké zážitky, 
inscenujme.

Podmínky soutěže: 
Své fotografie o rozměrech 1280x960 mm 

ve formátu jpeg nebo png, posílejte v množ-
ství max. 10 ks/týden/1 osoba na email své 
pobočky a v kopii na adresu: 

buresova@kmo.cz. 
Velké soubory posílejte skrze vhodnou služ-

bu – např. https://www.uschovna.cz/, https://
www.rajce.idnes.cz/. 

Každé foto popište: příjmení, jméno a čís-
lovka v případě více fotografií. Vytištěné fo-
tografie můžete přinést osobně, kolegyně je 
naskenují a vrátí vám je.

Svým zasláním vyslovujete souhlas se zve-
řejněním vašich fotografií na sociálních sí-
tích KMO a při propagaci knihovny. V prů-
běhu Března – měsíce čtenářů vybereme  

v každém týdnu nejveselejší, nejdojemnější, 
nejnápaditější a ostravskou fotografii. Výher-
ce odměníme dárkovým poukazem k registra-
ci do KMO zdarma.

Děkujeme za foto – váš dárek knihovně ke 
stým narozeninám.

DKMO vyzývá  
ke kreativnímu tvoření
Dům kultury města Ostravy chystá na březen 

rozmanité tvůrčí jednodenní workshopy. Na 
své si přijdou milovníci květin, designu i ne-
tradičních výtvarných technik. 

V sobotu 13. března proběhne v malém sále 
celodenní workshop s názvem Navrhni to. 
O týden později, v sobotu 20. března, proběhne 
půldenní tvůrčí dílna věnovaná výtvarné tech-
nice dot painting. Další březnový workshop 
bude věnovaný květinám a jaru. Floristky ze 
známého ostravského květinářství Nedbal-
ky v kytici povedou ve středu 23. března od 
16.30 dílnu na výrobu jarních věnců. 

Poslední workshop v měsíci proběhne v so-
botu 27. března. Povede ho lektor a malíř To-
máš Oslizlok a zajímat by mohl ty, kteří si 
chtějí osvojit umění portrétů a malbu akry-
lem. Určen je začátečníkům i pokročilým. 

Aktuálně je možné se na všechny worksho-
py přihlásit prostřednictvím webových strá-
nek Domu kultury města Ostravy. V případě 
dále trvajících vládních opatření spojených 
s pandemií organizátoři počítají s náhradními 
termíny.

Ostravské knihovny jsou slavnostně vyzdobeny.
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Obnovená kulturní památka moderní architektury 
je dnes plná informací o památkové péči

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Ostravě (NPÚ Ostrava), který se za-
bývá ochranou, poznáváním, dokumentací a pre-
zentací jednotlivých památek a památkových 
rezervací a zón na území Moravskoslezského 
kraje, sídlí již více než pět let v historické budově 
v ulici Odboje 1. Tato zajímavá stavba se nachá-
zí vedle hlavního vchodu do Městské nemocnice 
v Ostravě. V roce 2016 vydal NPÚ v Ostravě do-
konce publikaci o obnově této památky moderní 
architektury. Pojďme se tedy i my společně po-
nořit do historie tohoto objektu …

Zdravotnické provozy i gestapo
Budovu, která se měla stát sídlem různých 

zdravotnických a sociálních institucí, např. Čes-
koslovenského červeného kříže nebo Masaryko-
vy ligy proti tuberkulóze, postavila firma Karla 
Gajovského z Moravské Ostravy. Projekt navrhl 
architekt Karel Roštík, který s ním v architekto-
nické soutěži uspořádané v roce 1931 získal II. 
cenu (I. cena nebyla udělena). Do realizační fáze 
dopracoval plány architekt Jaroslav Stockar-
-Bernkopf. Budova byla zkolaudována v listo-
padu 1933 a definitivně otevřena v lednu 1934. 

Za německé okupace si hlavní křídlo této 
instituce pronajala tajná státní policie – gesta-
po. Léta 1939 až 1945 tvoří nejtragičtější fázi 
v historii budovy. Na památku mučených a vy-
slýchaných odkazuje pamětní místo u vchodu. 
Po 2. světové válce se do budovy vrátily zdra-
votnické služby. Od roku 2005 zůstalo hlavní 
křídlo opuštěno a hledala se jeho nová náplň. 
V obou bočních křídlech fungovaly až do ne-
dávné doby zdravotnické provozy.

Sídlo NPÚ Ostrava
V roce 2010 převzal budovu do péče Národ-

ní památkový ústav, aby ji obnovil a přestavěl 
pro potřeby ostravského odborného pracoviště, 

které do té doby sídlilo v nevyhovujících pod-
mínkách v Ostravě-Přívoze v Korejské ulici. 
V témže roce prohlásilo ministerstvo kultury 
objekt za kulturní památku. Stavebně historic-
ký průzkum provedli pracovníci NPÚ Ostrava, 
projekt obnovy a přestavby objektu vytvořila 
pražská projekční kancelář MS-architekti, zho-
tovitelem stavby bylo sdružení firem Průmstav 
a VOKD. Restaurátorské práce prováděl Adam 
Jakubek. Stavba byla zahájena v červnu 2012 
a od října 2015 je budova již otevřena veřejnos-
ti.

Památková obnova
Cílem obnovy byla celková rehabilitace pa-

mátkových hodnot objektu. Dispoziční řešení 
v maximální možné míře respektuje původní 
uspořádání, odstraněny byly některé novodobé 
stavební zásahy a vybourány byly i některé no-
vodobé příčky. Zcela přestavěno bylo druhotně 
přistavěné a jižní křídlo budovy pro potřeby ar-
cheologického depozitáře. Za velmi zdařilé lze 
považovat repase okenních a dveřních výplní, 

obnovu a doplnění obkladů, dlažeb a podlah 
z litého teraca, schodišťových zábradlí, okenní-
ho a dveřního kování, ale i litinových radiátorů 
z doby výstavby objektu. 

Památka moderní architektury v novém
K nejzajímavějším prostorům dokládajícím 

dochované hodnoty patří zasedací sál v nej-
vyšším podlaží. V něm se podařilo restaurátor-
ským způsobem obnovit dřevěný obklad stěn, 
původní dubové parkety a dýhované dveře. 
Důležitým aspektem se stala i náznaková ob-
nova celkové barevnosti interiérů. Před hlavní 
budovu se podařilo osadit restaurovanou so-
chu Směrník z roku 1969 od sochaře Václava 
Uruby, která  byla původně umístěna před že-
lezničním nádražím v Havířově, a která byla 
zachráněna ve spolupráci občanských sdružení 
před likvidací. Výsledná podoba nového sídla 
ostravského pracoviště Národního památko-
vého ústavu dokládá obnovené hodnoty toho-
to nenápadného reprezentanta architektury 1. 
poloviny 20. století, odkazuje na složitou his-
torii místa i nedávnou minulost, a prezentuje 
propojení památky a současných výrazových 
prostředků a potřeb.

Od příštího vydání zpravodaje Centrum 
budeme v nové pravidelné rubrice prostřed-
nictvím Národního památkového ústavu 
Ostrava představovat historicky významné 
budovy na území našeho městského obvodu.

Více na www.npu.cz/cs/uop-ostrava nebo Fa-
cebooku pamatkariostrava.

Při zpracování textu čerpala autorka Petra 
Batková informace z publikace Martina Stra-
koše Odboje 1941/1. Obnova památky moderní 
architektury.

Územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě 
poskytuje bezplatně poradenství i metodic-
kou pomoc, a při přípravě a provádění udr-
žovacích prací, rekonstrukcí, restaurování 
kulturních památek i staveb v památkově 
chráněných územích, zajišťuje odborný do-
hled. Systematicky buduje a zpřístupňuje 

dokumentační sbírky a informační fondy, 
které obsahují písemnou, grafickou, mapo-
vou a fotografickou dokumentaci k památ-
kovému fondu kraje. Badatelna je prezenčně 
přístupná veřejnosti.

V knihovně pracoviště naleznete odborné 
publikace a periodika z oblasti památkové 

péče, architektury, dějin umění, historie, ar-
cheologie, restaurování, konzervace a regi-
onální vlastivědnou literaturu. Knihovní fond 
je veřejnosti také prezenčně k dispozici. 
Ostravské pracoviště vydává každoročně ně-
kolik publikací a pořádá také přednášky pro 
veřejnost i výstavy k aktuálním výzkumům.

Pohled na budovu Národního památkového ústavu v Ostravě ze západní strany. 

Na fotografii z roku 1936 je zasedací síň v nejvyšším patře budovy.
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Tříkrálová sbírka pomůže, i když koledníci 
letos nevyrazili 

Díky štědrosti Ostravanů i obyvatel obcí 
v okolí pomůže Tříkrálová sbírka i letos, a to 
i přesto, že koledníci do ulic tentokrát s ohle-
dem na pandemii koronaviru nevyrazili. Pro-
střednictvím on-line formy sbírky a do celkem 
125 stacionárně umístěných pokladniček na 
úřadech, v obchodech a dalších místech se do 
Tříkrálové sbírky letos shromáždilo ve dnech 1. 
až 24. ledna celkem 1 341 545 korun. Prostřed-
ky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. 
Alexandra na podporu služeb pro klienty mo-
bilního hospice, domova pro seniory, lidi bez 
domova nebo se zdravotním postižením. „Rád 
bych poděkoval všem dárcům za jejich příspěv-
ky do letošní Tříkrálové sbírky a také místním 
koordinátorům a všem lidem a médiím, kteří se 
podíleli na propagaci on-line koledy a umístě-
ní stacionárních pokladniček za jejich ochotu 
a vstřícnost,“ s vděčností komentuje průběh 
letošní sbírky Martin Pražák, ředitel Charity 
Ostrava.

V roce 2020 se v Tříkrálové sbírce z darů 

obyvatel Ostravy, okolních měst a obcí se pro 
srovnání shromáždila částka 2 502 147 korun. 
„Z velmi pěkného výsledku 1 341 545 korun 
Tříkrálové sbírky 2021 cítíme, že i když všichni 
prožíváme náročné období pandemie, zůstává 
nám prostor pro projev mezilidské solidarity 
a pomoci druhému člověku v nepříznivé životní 
situaci, což je poselství, které sbírka nese po 
celou dobu své tradice,“ doplňuje poslání sbír-
kové akce ředitel Pražák.

Připojit se ke sbírce a podpořit lidi v nouzi 
prostřednictvím služeb Charity Ostrava a Cha-
rity sv. Alexandra je možné až do 30. 4. na 
webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo pře-
vodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 
u České spořitelny s variabilním symbolem: 
77708013. Do sbírky mohou dárci přispět 
v průběhu celého roku také dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) za-
slané na 87 777. Všem lidem, kteří se jakkoli 
podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 
2021, děkujeme!

ZAOSTŘENO

INFORMUJEME

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
30. dubna 2938/3 – prodejna 77,95 m² 
30. dubna 3060, 3059/4,6 - kanceláře 226,38 m² 
Ahepjukova 2788/2 – prodejna 97,70 m² 
Českobratrská 1805/32 – sklad 52,89 m²
Nádražní 1325/18 – ordinace 191,87 m²
Nádražní 1265/24 – prodejna 21,75 m²
Nádražní 615/30 – prodejna 70,92 m²
Nádražní 1816/84 – prodejna 118,54 m²
Nám. Republiky, podchod – prodejna 37,35 m²
Poděbradova 3057/63 – kancelář – 66,54 m²
Tyršova 1823/12  kanceláře – 282,90 m²
Výstavní 2593/1 – prodejna 149,29 m² 
Zelená 3062/28 – sklad – 112 m²

BLIŽŠÍ INFORMACE  
A PROHLÍDKY 
W  www.nemovitostimoap.cz
E   makler@moap.ostrava.cz 
T   720 966 853

Pomozme Tomáškovi v boji s vážnou nemocí

Našel se originál  
historického dopisu

Očkování proti covid 19 

V neděli 14. února našel obyvatel města Os-
travy na chodníku poblíž zastávky Křižíkova 
originál historického dopisu z 21. září 1944. 
V dopisu líčí jeho autor bombardování Morav-
ské a Slezské Ostravy dne 29. srpna 1944. „Jde 
o velmi cennou památku, kterou zřejmě někdo 
nešťastnou náhodou vytratil, a my bychom rádi 
majitele dopisu našli,“ říká Tomáš Netočný, 
dokumentarista a koordinátor neziskové orga-
nizace Post Bellum, která je autorem projektu 
Paměť národa. „Současně bychom rádi vyzvali 
pamětníky událostí ze srpna 1944, zda by se Pa-
měti národa mohli přihlásit se svým svědectvím 
a vzpomínkami.“ Majitel dopisu i pamětníci 
mohou volat na tel. číslo 725 135 315 nebo na-
psat e-mail na: tomas.netocny@postbellum.cz. 
Více na www.pametnaroda.cz nebo na www.
facebook.com/pamet.naroda.

Nevíte, jak se zaregistrovat a je vám více než 
80 let? Zavolejte na speciální linku našeho od-
boru sociálních věcí tel. 720 735 361; paní Ho-
nová. Linka je v provozu od pondělí do čtvrtka 
od  8 do 13.30 hod. a v pátek od 8 do 12 hod.

Jaroslav Ermis (roztahující ruce nad bombou), 
Ostrava-Zábřeh Sasínovec, 1944
Zdroj: archiv Jaroslava Ermise

Pejskaři, nezapomeňte!
Do 31. března je nutné uhradit místní popla-

tek ze psů, který je třeba u psů evidovaných 
v Moravské Ostravě a Přívozu zaplatit obvodu. 
Držitelům psů nejsou k úhradě místního poplat-
ku zasílány poštovní poukázky, zaplatit mohou 
poštovní poukázkou nebo bezhotovostním pře-
vodem na účet číslo na 19-923761/0100 (nut-
no uvést variabilní symbol, který je stejný jako 
v loňském roce, příp. jej sdělí správce poplat-
ku) nebo osobně na úřadu obvodu. Přesáhne-li 
poplatek výši jeden tisíc korun, může ho maji-
tel uhradit ve dvou splátkách, přičemž první je 
splatná do 31. března a druhá do 30. září. Obvod 
těm majitelům psů, kteří roční poplatek řádně 
uhradí, bezplatně poskytuje sáčky na psí exkre-
menty. Ty si lidé mohou vyzvednout na poklad-
ně úřadu. Více informací na www.moap.cz.

Když se manželům Fialovým narodil v prosin-
ci 2019 syn Tomášek, byli šťastni. O pár měsíců 
později se však začali obávat, že s Tomáškem 
není vše v pořádku, nedokázal si sám sednout 
ani se přetočit na bříško a měl problémy s poly-
káním větších soust. Verdikt lékařů po vyšetře-
ní změnil život rodiny navždy – chlapeček trpí 
spinální muskulární atrofii II. typu a má před 
sebou maximálně dva roky života. Jde o nevrat-
né odumírání nervů a následné poškození svalů. 
Naděje přišla až s dalším vyšetřením v brněnské 
nemocnici, kde lékaři předepsali Tomáškovi dra-

hý lék Spinraza, který sice neléčí, ale pozastavu-
je rozvoj nemoci. Úhradu čtyř dávek potvrdila 
komise zdravotní pojišťovny. Velkou šancí na 
život je pro Tomáška genová terapie Zolgensma, 
která může přinést částečně zlepšení, ta však sto-
jí okolo 50 milionů korun. Další desítky až stov-
ky tisíc korun musejí rodiče dát za rehabilitace 
a pomůcky. Rodiče boj nehodlají vzdát, a tak 
založili transparentní účet č.: 2901175026/2010, 
variabilní symbol: 15. Bližší informace nalezne-
te na www.bojujemeprotomaska.cz nebo face-
bookovém profiul Bojujeme pro Tomáška. 


