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ÚVODNÍK

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
občané Moravské Ostravy 
a Přívozu,
zase se nám po roce vrací podzim. 
I když příroda bude zvolna usínat, my 
na radnici našeho obvodu usínat určitě 
nebudeme. Naopak, kromě dokončování 
akcí z  letošního roku už pracujeme na 
projektech, které se budou realizovat až 
v roce příštím. A byli bychom rádi, kdy-
byste byli o našich činnostech co nejvíce 
informováni, a dokonce chceme, abyste 
na naše rozhodnutí měli vliv. Na straně 
2 najdete článek o MA21 – o jaký pro-
gram jde a proč jsme se stali jeho sou-
částí. Tento počin mimo jiné také kla-
de veliký důraz na zapojování (neboli 
participaci) vás, občanů, do veřejného 
života v našem obvodu. Pokusíme se vás 
co nejvíce vtáhnout do toho, co se kolem 
vás děje. 

Nástrojů, které bychom rádi použili, 
je hned několik. Jednak pracujeme na 
nových internetových stránkách obvo-
du, které budou vypadat podobně jako 
současné stránky magistrátu. Vedle těch 
standardních připravujeme i několik 
zcela nových, specializovaných interne-
tových stránek – jedny vás budou in-
formovat o zelených projektech (jako je 
projekt lučních trávníků, pasportizace 
stromů v  našem obvodě, obnova na-
šich parků, které se aktuálně chystají, 
modrozelená infrastruktura a jiné), 
další by se měly věnovat investičním 
akcím, své stránky dostanou i připravo-
vané kulturní a společenské akce  Míst-
ní Agendy 21, a tím možnosti zdaleka 
nekončí. Snad nevyzradím příliš, když 
naznačím, že v nejbližší době chystáme 
spuštění platformy, na které budete moci 
nejenom přijímat všechny informace 
z obvodu, které vás budou zajímat (při-
čemž si vy sami vyberete, zda je budete 
chtít zaslat do e-mailu, přečtete si je na 
webových stránkách, nebo je dostanete 
přímo do aplikace v mobilu), ale hlavně 
se v ní budete moci sami vyjádřit – ať už 
v  anketě, v  dotazníkovém šetření, nebo 
nám přímo pošlete svůj názor k nějaké 
aktuální situaci. To vše klidně z pohodlí 
vašeho domova. Tato platforma navíc 
v budoucnu umožní, abyste si sami svý-
mi návrhy a hlasováním určili konkrétní 
projekty, které by pak obvod realizoval. 

Ale zároveň nezapomínáme ani na 
ty, kteří mají raději osobní kontakt – 
chceme vás zapojit do diskusí o nových 
projektech a k  významnějším akcím 
a investicím pořádat veřejná projednání. 
Na nich se pak rádi seznámíme s vašimi 
názory, námitkami či podněty, protože 
nic asi nezamrzí víc, než kdyby obvod 
investoval do nějaké akce značné pení-
ze a část investice by obsahovala chyby, 
kterým bychom se diskusí s vámi mohli 
lehce vyhnout – a my bychom se vás na 
to ani nezeptali. 

Věříme, že spolu s  vámi dokážeme 
mnohem více, než kdybychom o všem 
rozhodovali bez vás. A budu se na to 
sám moc těšit.

Rostislav Řeha, místostarosta

Poslední zářijovou sobotu se na ná-
městí Svatopluka Čecha v Ostravě-Pří-
voze konaly tradiční Svatováclavské 
slavnosti. 

V  rámci bohatého programu, který 
přibližoval historické období spojené 
především s  koncem 10. století, moh-
li návštěvníci vidět historický průvod 
s koňmi, ukázky tradičních řemesel, 
například vlásenkáře, pekaře, kováře či 
dráteníka, a užít si spoustu dalších his-
torických atrakcí, které připravila ko-
mediantská společnost tureckého stylu 
Al Rašíd ze Strakonic. 

Ve 14 hodin projela náměstím krá-
lovská družina v čele se svatým Václa-
vem oděným do drátěné košile, s přil-
bou na hlavě a mečem v  ruce, a to za 
doprovodu trubačů, bubeníků, kejklí-
řů. K příjemné náladě přispěly i pocti-
vé kulinářské dobroty a stánky s vínem 
a medovinou. 

Svatého Václava v  krátkosti přivítal 
také farář v  kostele Neposkvrněného 
početí Panny Marie.

Zapojili jsme se do 
Místní Agendy 21
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Náměstí Svatopluka Čecha se stalo dějištěm tradičních oslav 
svatého Václava

V bývalé administrativní budově Českých drah vzniknou nové 
nájemní byty i kanceláře

Koncept budovy 
nového sídla 
společnosti ette 
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Senioři, přihlaste 
se na zájezd!

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz pořádá ve středu 9. říj-
na 2019 zájezd pro seniory našeho 
městského obvodu do Čejkovic. Na-
vštívíme zážitkovou exkurzi v Bylin-
kovém ráji, následovat bude prohlíd-
ka historických Templářských sklepů 
s  ochutnávkou vín. Kapacita tohoto 
zájezdu je 52 osob. Odjezd bude 
v  8 hodin od budovy úřadu a ná-
vrat kolem 19. hodiny. Na zájezd se 

zájemci mohou hlásit pouze osobně 
(u manželských párů stačí účast 
jen jednoho z manželů) v  pondělí 
7. října 2019 na  informacích Úřadu 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz ve vestibulu radnice, a to 
v úředních hodinách od 8 do 17 ho-
din. Každý účastník (stejně tak man-
želský pár) může absolvovat nejvýše 
tři zájezdy v průběhu roku 2019.

Akce jsou realizovány v rámci pro-
jektu Podpora volnočasových aktivit 
seniorů v  MOaP, který je podpořen 
dotací z Moravskoslezského kraje.

Vážení a milí čtenáři a čtenářky, exi-
stuje spousta různých vysvětlení, co je 
to fáma. Jedno však mají společné: je 
to nepravdivá zpráva, která vznikla na 
základě domněnek a čerpá z nekom-
pletních či neověřených zdrojů. Jednu 

takovou fámu, která se šíří mezi občany 
našeho obvodu, bych nyní chtěla vy-
vrátit ofi ciální informací.

Jedná se o budoucí využití bývalé 
administrativní budovy Českých drah 
v ulici 30. dubna v sousedství Bezručo-

va sadu. Ostravou kolují spekulace, že 
nový majitel v  objektu zřídí ubytovnu 
či azylový dům. Tolik fáma. Jaká jsou 
fakta?

Majitelem budovy se stala společnost 
VMI Silesia Group, s.r.o. Jejím zámě-
rem je zchátralou a delší čas nevyuží-
vanou budovu přestavět do podoby 
polyfunkčního domu, v  němž najdou 
své místo jak kanceláře, tak především 
nájemní byty a nebudou chybět ani 
prostory pro parkování. Podrobnosti 
prozradil Jaromír Rychtář, zástupce 
majitele: „Dům bude koncipován tak, 
že 1. podlaží budou tvořit administra-
tivní prostory k  pronájmu – jednotlivé 
kanceláře i větší celky, tzv. „openspace“. 
V druhém až pátém podlaží budou ná-
jemní byty, poslední – šesté podlaží – je 
určeno pro mezonetové nájemní byty. 
Celkově počítáme s vytvořením 52 by-

tových jednotek, od jednopokojových až 
ke  čtyřpokojovým, vždy s  kuchyňským 
koutem.“ 

Změn samozřejmě dozná také vnější 
vzhled budovy, do které bude zajištěn 
bezbariérový přístup. Projekt počítá 
s demolicí trafostanice a garáží ve dvo-
ře, kde chce investor postavit parkovací 
dům. „V současné době řešíme s městem 
odkup části přilehlého pozemku, tím by-
chom mohli celý parkovací dům zvětšit 
a vybudovat dalších 16 parkovacích stá-
ní,“ dodává Jaromír Rychtář.

Vedení radnice vítá záměry privát-
ních investorů, kteří chtějí centrum 
města zatraktivnit a vytvořit z něj pří-
jemné místo k  bydlení i k  podnikání. 
Věřím, že na rozdíl od fakty nepodlo-
žených smyšlenek je to pro občany Mo-
ravské Ostravy a Přívozu dobrá zpráva.

Zuzana Ožanová, starostka

ŘÍJEN 2019

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v  uplynulých měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 

2. listopadu 2019. Ti, kteří neobdrželi 
písemnou pozvánku, se mohou při-
hlásit do 18. října na oddělení matriky 
a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 
nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095 
nebo 599 442 812. Pro děti, které se 
zúčastní vítání občánků, je připraven 
dárek a pamětní listina. 

„JsemzOstravy.cz je nový sociál-
ně-informační portál, který vytvářejí 
sami uživatelé. Mohou zdarma přidá-
vat akce, oblíbená místa, sdílet články 
a diskutovat na různá témata. Zadat in-
zerát, najít si práci, nového zaměstnan-
ce nebo procházet velký přehled dopo-
ručených nabídek podniků. Stačí zadat 
do prohlížeče www.jsemzostravy.cz. 

Aktuality z obvodu
Sledujte naše webové stránky včet-

ně videozpravodajství TV Polar a TV 
Fabex a také Facebook! Na všech těchto 
informačních kanálech vás informuje-
me o aktuálním dění v našem obvodu, 
ale nejen to. Naleznete zde nabídku 
volných bytů i nebytových prostorů, 
pozvánky na nejrůznější akce i ofi ciál-
ní tiskové zprávy. Název facebookové 
stránky je Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a odkazy na video-
zpravodajství obvodu v obou regionál-

ních televizích najdete na hlavní straně 
webových stránek www.moap.cz

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte 
nový webový portál s kalendářem 
akcí konaných v Moravské Ostravě 
a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka: 599 444 444, 
599 442 991        www.moap.cz

Svatý Václav v doprovodu trubačů, bubeníků, kejklířů a dalších dobových postav dokráčel až k hlavnímu pódiu, kde byl se všemi
poctami uvítán zástupkyněmi centrálního městského obvodu – starostkou Zuzanou Ožanovou (na fotografi i vlevo) a také mís-
tostarostkou Alenou Pataky.

Současný stav budovy Českých drah. Vizualizace nové podoby objektu.
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ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

S Ostrčilkou po Evropě

Pedagogové se účastní 
mezinárodního výzkumného 

projektu PATH

Od listopadu loňského roku se peda-
gogové ZŠ Gen. Píky podílejí na dvou-
letém výzkumném projektu programu 
Erasmus + - PATH = Prevention of 
Addictions through Emotional Edu-
cation (Prevence závislého chování 
skrze emoční výchovu). Cílem tohoto 
jedinečného projektu, na kterém se 
podílejí také psychologové, neurovědci 
a další odborníci na vzdělávání z Čes-
ka, Španělska a Itálie, je vytvořit vzdě-

lávací model pro emoční výchovu dětí 
v mateřských školách a na 1. stupni zá-
kladních škol, a následně tento model 
otestovat v praxi a vyhodnotit. Výzkum 
se opírá o nejnovější neurovědná zjiš-
tění, která poukazují na to, že emoční 
výchova a rozvoj emoční inteligence 
hrají velice důležitou roli při předchá-
zení vzniku různých druhů závislostí 
u školní mládeže. 

Součástí projektu jsou také pravidel-
ná setkání s partnery při plánování dal-
ších fází projektu a jeho výstupů. Po-
slední setkání proběhlo v červnu 2019 
v Ostravě. Jeho účastníci z partner-
ských zemí – Itálie a Španělska – na-
vštívili ZŠ Gen. Píky a MŠ Lechowic-
zova v Ostravě-Fifejdách. Obě zařízení 
hodnotili velmi kladně a byli překvape-
ni jejich kvalitním vybavením a vzdě-
lávacími možnostmi, které české děti 
mají.

Nové Lauby
Město Ostrava zahájilo archeologický 

výzkum v lokalitě Nové Lauby na ploše 
mezi ulicemi Velkou, Muzejní, Pivo-
varskou a prodlouženou Dlouhou, kte-
rá je aktuálně využívána pro parkování 
a nachází se v  těsném sousedství Ma-
sarykova náměstí. Od poloviny září tak 
došlo ke zrušení zhruba stovky parko-
vacích míst, město proto vytvořilo nová 
parkovací stání na ploše po zdemolova-
né bývalé tržnici, další parkovací místa 
jsou na Černé louce. Archeologický vý-
zkum potrvá do podzimu příštího roku 
a očekává se, že právě zde by mohly být 
odkryty nejzajímavější nálezy. Velká 
ulice byla totiž nejdůležitější městskou 
komunikací, která od středověku až do 
19. století představovala z  této strany 
hlavní přístupovou cestu na náměstí. 
Po skončení výzkumu bude zahájena 
výstavba bytového domu s  osmdesáti 

pěti novými nájemními byty, dvěma 
patry podzemního parkování, obchod-
ními prostory, vnitroblokem a zelenou 
střechou.

Bývalá městská jatka
Další významnou stavbou na území 

centrálního obvodu, která pokročila do 
další fáze, je konverze bývalých měst-
ských jatek. Zde do roku 2021 vznikne 
výstavní prostor současného moderní-
ho umění pro galerii PLATO, do něhož 
bude díky otočným stěnám začleněn 
i venkovní prostor. V  objektu bu-
dou umístěny i kanceláře, zase-
dací místnosti a bistro. Projekt 
na tuto konverzi právě dokončuje 
polské studio KWK PROMES archi-
tekta Roberta Konieczneho, které zví-
tězilo v  architektonické soutěži města 
Ostravy, a již na přelomu října a listo-
padu bude vyhlášena soutěž na realizá-
tora stavby. 

Bytový dům Janáčkova
A město postaví také nový bytový 

dům v Janáčkově ulici v centru Ostra-
vy. Realizace sedmipodlažního objektu 
začala ve druhé polovině září, podle 
smlouvy bude trvat 81 týdnů. Dům 
s 26 nájemními jednotkami vybuduje 
vítěz veřejné zakázky, společnost Bys-
troň Group, za cenu 71,8 milionu ko-
run.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je nyní po obvodu Ostrava-Poruba dru-
hým, který vstoupil do projektu Místní Agenda 21. Jedním z pilotních projektů, které 
se již prostřednictvím MA21 uskutečnily, bylo například veřejné projednávání rege-
nerace sídliště Šalamouna II.

Jsme druhým ostravským obvodem, který 
se zapojil do Místní Agendy 21

Archeologický průzkum uzavřel parkoviště

KOUZLO OKAMŽIKU

PROJEKTY MĚSTA OSTRAVY

Říjnové uzavírky silnic v našem obvodě

Vizualizace Nových Laubů

Všichni asi chceme, aby se nám 
v místě našeho bydliště žilo stále lépe. 
Se stejnou myšlenkou byl už v roce 
1992 v Riu de Janeiro na summitu OSN 
přijat plán s názvem Agenda 21, který 
nadefi noval konkrétní kroky směřující 
k tzv. „udržitelnému rozvoji”, tedy ply-
nulému rozvoji lidského života, který 
nebude znamenat zároveň poškozování 
našeho životního prostředí a další pro-
blémy v budoucnu. Adaptace tohoto 
celosvětového plánu v České republice 
se nazývá Místní Agenda 21, zkráce-
ně MA21, a náš obvod je nyní po ob-
vodu Poruba druhým, který se do něj 
v Ostravě zapojil. Na zářijovém zase-
dání naši zastupitelé téměř jednomy-
slně odsouhlasili připojení k MA21, 
jmenovali koordinátorem projektové-
ho manažera Jana Horáka a politikem 
pro MA21 místostarostu Rostislava 
Řehu. Tímto počinem chce Moravská 
Ostrava a Přívoz v  úzké spolupráci 
s veřejností zajistit udržitelnou kvalitu 
života a kvalitní životní prostředí v na-
šem obvodě.   

Co to bude pro náš obvod znamenat? 
„Několik pilotních aktivit už jste měli 
možnost vidět a zažít – proběhlo veřej-
né projednání regenerace sídliště Šala-
mouna II, založili jsme luční trávníky, 
v nejbližší době  vám zpřístupníme 
novou aplikaci Mobilní rozhlas, chys-
táme pro vás specializované interne-
tové stránky, také již probíhá paspor-
tizace stromů a další pasportizace jsou 
v  přípravě,“ říká místostarosta Rosti-
slav Řeha. V  následujících letech má 

obvod v plánu toto portfolio ještě roz-
šířit. „Mezi aktivity MA21 se v příštím 
roce zařadí například organizace Dne 
Země na  Masarykově náměstí ve spo-
lupráci s  Moravskoslezským krajem – 
v dubnu 2020. Podílet se budeme také 
na akci Zažít Ostravu jinak nebo na 
pořádání férových fairtrade pikniků 
ve spolupráci s naším  Centrem kultury 
a  vzdělávání,“ dodává místostarosta 
Řeha.

-red- 

Poslední zářijový víkend bylo v centru Ostravy více než živo. V sobotu, 28. září, 
přijel na náměstí Svatopluka Čecha za doprovodu trubačů, bubeníků a kejklířů 
svatý Václav i s družinou. A tak zde kromě bohaté zábavy nechyběly ani stánky 
s vínem, medovinou a poctivými kulinářskými dobrotami, které by jistě obstály 
i na královském dvoře. 

S  Ostrčilkou po Evropě – to je ná-
zev celoročního projektu, který bude 
příjemně zpestřovat výuku žákům Zá-
kladní školy Ostrčilova po celý školní 
rok. 

Tyto oblíbené projekty pomáhají dě-
tem získávat nové informace příjem-
nější cestou, než je běžné učení. Letos 
se v  rámci několika projektových dní 
zaměříme na poznávání sousedních 
i vzdálenějších zemí na našem konti-
nentě, kdy se při seznamování s  nimi 

pokusíme využít všechny naše smysly: 
budeme ochutnávat tradiční pokrmy, 
učit se národní tance, poslouchat hud-
bu, oblékat se do národních barev… 
Starší žáci si pro mladší připraví hry 
a úkoly, které rozšíří jejich jazykové do-
vednosti a seznámí je s reáliemi daných 
zemí. Vyvrcholením bude, tak jako 
každý rok, závěrečný školní festival. Na 
něm třídy představí, co se v rámci pro-
jektu naučily a vytvořily.

Taťána Bahnerová

V  minulém čísle jsme přinesli po-
drobnější informace o právě probíha-
jících opravách silnic na území našeho 
obvodu, které mají za následek uzavír-

ky silnic a objížďky. Ne vždy je jejich 
investorem naše radnice, občany ale 
chceme v  co největší míře informovat 
o tom, kdy a kde se budou konat. V ta-

bulce přinášíme uzavírky silnic a sta-
vební práce na pozemních komunika-
cích, které budou pokračovat i během 
října.                          -red-

Říjnové stavební práce na pozemních komunikacích

Ulice 
Úsek 

komunikace

Doba  
uzavírky 
od – do

Investor 
Druh 

uzavírky 
Stavba (práce) 

Čs. legií Poštovní – Tyršova 15. 7.–31. 12.
Statutární město 

Ostrava
úplná

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
na ulici Čs. legií a nám. Msgre Šrámka 

Valchařská
Nádražní – 

Poděbradova
5. 9.–17. 10.

Ostravské 
komunikace a.s.

úplná Souvislá údržba MK Valchařská

Výstavní
Dr. Malého – 

28. října
30. 6.–31. 10.

Statutární město 
Ostrava

částečná Rekonstrukce kanalizace

Kontejner přes e-shop?
Odpadová společnost OZO Ostrava 

opět vyšla vstříc svým klientům. Ten-
tokrát jde o e-shop na fi remních webo-
vých stránkách, jehož prostřednictvím 
si mohou zájemci objednat vybrané 
komerční služby. K většímu komfortu 
a pohodlí objednávajících přispívá 
i placení kartou.

„Prostřednictvím elektronického ob-
jednávkového systému, který byl spuš-
těn začátkem letošního roku, si mohou 
občané objednat přistavení velkoob-
jemového kontejneru, vývoz žumpy či 
septiku, nákup většího množství kom-

postu nebo zeminového substrátu, a to 
včetně dopravy, anebo odvoz objem-
ného odpadu z domácnosti. Až done-
dávna přitom museli zájemci o většinu 
zmiňovaných služeb přijet přímo do 
provozovny v  Ostravě-Kunčicích, kde 
podepsali smlouvu a zaplatili zálohu. 
A po provedení služby museli přijet 
opět, aby dořešili rozdíl mezi zálohou 
a skutečnou cenou služby. Tato možnost 
je tu i nadále, abychom vyšli vstříc také 
lidem, kteří nevyužívají internet. Ale 
kdo chce, může si nyní uvedené služby 
objednat i zaplatit z  pohodlí domova,“ 

říká Vladimíra Kara-
sová, mluvčí společ-
nosti OZO Ostrava, 
a dodává, že podle 
očekávání je v  e-sho-
pu prozatím nej-
větší zájem o přistavení velkoob-
jemových kontejnerů určených 
k likvidaci různého druhu stavebního 
či objemného odpadu. 

Přístup na e-shop je z adresy eshop.
ozoostrava.cz, na kterou lze vstoupit 
i po načtení QR kódu.

-red-

O den později, v  neděli 29. září, byl na hlavní scéně Divadla loutek zahájen 
13. ročník mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse. Organizá-
toři v Ostravě přivítali loutkáře ze čtrnácti zemí světa, kteří až do 4. října hráli také 
v Loutkové kavárně, ve venkovním amfi teátru divadla a nově také ve Staré aréně na 
Masarykově náměstí. Obří loutky mohli lidé zahlédnout i v ulicích centra města.

Festival podpořilo nejen Ministerstvo kultury ČR, Moravskoslezský kraj, město 
Ostrava, ale i městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.    

(Foto: Roman Polášek)
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Postřehy z Fifejd II

Konkurenční výhody Ostravy

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz na svém 
zasedání dne 9. září dalo zelenou něko-
lika investičním projektům privátních 
investorů v  centru – např. společnos-
tem New Amsterdam Offi  ce, Ette Ca-
pital, Promet Invest. Zdá se tedy, že 
mírně pozitivní trend – zvýšení atrakti-
vity Ostravy – pokračuje. Vznikají zde 
sídla velkých i malých fi rem, dokonce 
se k nám začínají občas stěhovat i vzdě-
laní lidé. Jaké jsou nyní konkurenční 

výhody Ostravy? Relativní dostatek 
cenově přístupných bytů, nízké nájmy 
a ceny nemovitostí, naštěstí nízká daň 
z  nemovitostí, dopravní propustnost 
města, zajímavé průmyslové a technic-
ké fi rmy, výtečné kulturní a sportovní 
vyžití, a nově tedy solidní přístup k in-
vestorům. Nezkazme to!

Miroslav Svozil, zastupitel (ODS), 
předseda komise pro strategický 

rozvoj města Ostravy

Důlní objekty se staly inspirací pro věž 
nové kancelářské budovy

Senioři poznávají Polsko a Slovensko

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz se snaží seniory zapojovat do 
kulturně-společenských aktivit, a tím 
zlepšit kvalitu jejich života. K tomu při-
spívají i dva projekty Senioři poznávají 
Ostravu a Ratiboř a Se seniory od Os-
travy po Čadcu, prostřednictvím nichž 
účastníci navazují přátelské vztahy 
a seznamují se s místní kulturou. 

A tak už v  polovině září se dvacet 
seniorů z Moravské Ostravy a Přívozu 
a dvacet seniorů z Ratiboře zapojilo do 
první aktivity česko-polského projektu 
a absolvovali dvoudenní poznávací zá-
jezd po Ratiboři.

Partnery projektu, jehož celkové ná-
klady české části jsou zhruba 343 tisíc 
korun, jsou statutární město Ostrava, 
městský obvod Ostrava a Přívoz, město 
Ratiboř a Centrum sociálního zabez-
pečení Ratiboř. Dotace z programu IN-
TERREG V-A Česká republika – Pol-
sko činí zhruba 292 tis. korun, zbývající 
část je spolufi nancována centrálním 
obvodem.

Druhou aktivitou tohoto projektu, 
který má za cíl podpořit a rozšířit na-

bídku volnočasových aktivit pro senio-
ry z  Ostravy a Ratiboře, a tím přispět 
ke zdravému procesu jejich stárnutí, 
byl Den seniorů. Ten se uskutečnil 
1. října v Domě kultury města Ostravy 
a zúčastnilo se ho 250 seniorů z  Os-
travy a 50 z  Ratiboře. Další dvě akce 
seniory čekají v příštím roce, tou prv-
ní bude společné vaření regionálních 
pokrmů, kdy účastníci budou v  lednu 
nebo v únoru v Ratiboři vařit pod ve-
dením profesionálního kuchaře české 
a polské pokrmy. Jejich recepty pak 
budou využity pro dvojjazyčnou ku-
chařku, která tak doplní již vytvořený 
dvojjazyčný zpěvník. Poslední akce se 
uskuteční v Ostravě, kde senioři obou 
měst navštíví zoo, vyhlídkovou věž 
Nové radnice, projdou centrum Ostra-
vy, navštíví radnici centrálního obvodu 
a procházku zakončí společným pose-
zením v Domě s pečovatelskou službou 
Gajdošova, kde si mohou zahrát pé-
tanque, kuželky, bingo nebo další hry. 

Projekt Senioři poznávají Ostravu 
a Ratiboř je fi nancován z prostředků 
Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Eu-
roregionu Silesia v rámci Programu IN-
TERREG V-A Česká republika – Polsko.

Koncept budovy nového sídla společnosti ette capital zpracovala architektonická kan-
celář Grido, architektura a design.

Ono je trošku nešťastné, když člen 
zastupitelstva považuje za nejlepší plat-
formu ke kladení podobných otázek 
zpravodaj Centrum. Kdyby našel tro-
chu času a navštívil na radnici přísluš-
ný odbor či místostarostu, případně by 
využil možnosti dotazů na zastupitel-
stvu, na což má plné právo, odpověď by 
bez problémů samozřejmě získal. Na-
opak – přesně takové podněty zastupi-
telů i občanů vítáme jako velmi cennou 
zpětnou vazbu.

Tzv. nedostavěná „lékárna“ leží na 
soukromém pozemku a městský obvod 
jako samospráva nemůže odklízet sou-
kromý nepořádek a investovat veřejné 
prostředky do soukromého vlastnictví. 
Což ovšem neznamená, že nemůže nic 
dělat – odbor investic a místního hos-
podářství již podal podnět stavebnímu 

úřadu, který mu zpětně potvrdil, že 
jde z jejich hlediska o povolenou roze-
stavěnou stavbu. Na základě výsledků 
kontrolní prohlídky stavby pak bude 
stavební úřad činit další kroky v inten-
cích stavebního zákona.  

Pokud jde o indiánské městečko, tris-
tní stav tohoto díla trvá již roky, bohu-
žel nějak k opravě nedošlo. Projektová 
dokumentace k tomu byla již v minu-
losti připravena, ale zjevně to nebyla 
úplně priorita, náklady nejsou zrovna 
malé. My jsme před několika týdny 
uzavřeli oba mosty, aby zde nedošlo 
k úrazu (samozřejmostí je i informační 
cedule pro občany na místě samém), 
a výměna těchto mostů bude součástí 
plánu na jaro příštího roku.

Rostislav Řeha, místostarosta 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz schválilo 
poskytnutí programových dotací pro 
rok 2019 do oblasti kultury (umělec-
kých aktivit – vizuálního, hudebního, 
scénického, literárního a ostatního 
umění) v celkové výši 967 tisíc korun, 
do oblasti sportu, ekologické výchovy, 
volnočasových a zájmově vzdělávacích 
aktivit v celkové výši 1,08 milionu ko-

run a do oblasti sociální práce a vytvá-
ření lepších podmínek pro zdravotně 
postižené v  celkové výši 269  tisíc ko-
run. 

Pro letošní rok byla vyhlášena dvě 
kola výběrového řízení na programové 
dotace, poskytnutí dotací jednotlivým 
subjektům a organizacím ve 2. kole 
bylo schváleno na zářijovém jednání 
zastupitelstva. 

Rudolf Valenta – Bez názvu, 
konstruktivistická plastika

Dotace pro rok 2019 do oblasti kultury, sportu 
a sociální práce jsou rozděleny

UMĚNÍ V CENTRU MĚSTA

RADNICE INFORMUJE

Tentokrát se vrátíme opět do sadu 
Milady Horákové, kde se nachází kon-
struktivistická plastika významného 
sochaře Rudolfa Valenty. Valenta žil 
v Ostravě a podílel se na organizaci 
Sympozia prostorových forem. V jeho 
rámci v roce 1969 vznikla plastika Bez 
názvu. V roce 1970 Rudolf Valenta 
emigroval do Londýna a následně se 
přestěhoval do Berlína, kde vznikla celá 
řada jeho významných děl. Zde také 
v roce 2015 zemřel. 

Dílo Rudolfa Valenty bylo původně 
umístěno v Komenského sadech, v roce 

1974 však bylo přemístěno na koupa-
liště do Frýdlantu nad Ostravicí, zpět 
do Ostravy se vrátilo až v  roce 1994. 
Tato bezejmenná plastika představu-
je strom či květinu, která nabízí díky 
pestrosti otvorů a řezů kovových částí 
celou řadu různorodých pohledů. Ko-
lemjdoucí přirozeně nahlíží na dílo ze 
všech směrů, fascinován provedením 
a myšlenkou díla samotného.

Lukáš Jansa, 
radní pro oblast veřejného prostoru 

a architektury

Bydlím a žiji na tomto sídlišti už 34 
let. Centrum Ostravy je odtud na do-
sah ruky, všude je blízko. Funguje zde 
krásně opravená ZŠ G. Píky… Téměř 
ideální místo. Ale jen do chvíle, než 
minete věčně nedostavěný skelet „lé-
kárny“, kde přespávají bezdomovci, 
a to jen pár metrů od dětského hřiště. 

O kousek dál chátrá dílo arch. Kurta 
Gebauera „Indiánské hřiště“, tady se 
pro změnu scházejí feťáci. Velmi ne-
bezpečné místo. Komplex budov, které 
známe jako Kulturní dům Gama, už 
léta pustne. Fifejďáci si zřejmě už zvyk-
li. Co na to vedení obvodu?

Jiří Hurta, zastupitel (KSČM)
Po česko-polském projektu přichá-

zí obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
z  česko-slovenským projektem Se se-
niory z  Ostravy po Čadcu, jehož cel-
kové náklady české části jsou zhruba 

Zastupitelstvo Moravské Ostravy 
a Přívozu vydalo na svém zasedání 
9. září souhlasné stanovisko k záměru 
města prodat pozemek svěřený měst-
skému obvodu na rohu ulic Švabinské-
ho a Porážková. V této lokalitě by měl 
vzniknout nový administrativní objekt, 
jehož podobu zastupitelům představili 
zástupci investora – společnosti ette 
capital. Konzultantská a poradenská 
fi rma má v současné době sídlo v Praze 
a její majitelé, kteří pocházejí z Ostravy, 
by jej v  reprezentativní podobě chtěli 
přenést zpět do svého rodného města. 

Část pozemku, která je určena ke 
stavbě, neumožňuje, aby investor do-
stavěl blok a navázal na zbylé torzo blo-
kové zástavby. Budova je proto navrže-
na jako solitér zasazený do zeleně. Na 
rohu je zakončena věží, která přesahuje 
zbývající část pětipodlažní budovy (s 
jedním podzemním podlažím) o další 
dvě podlaží. Pro podobu věže se staly 
volnou inspirací ostravské důlní těžeb-
ní objekty.  

Kromě kancelářských prostor bude 
součástí novostavby také parkovací 
plocha pro zaměstnance i návštěvníky 
(v podzemním a 1. nadzemním podla-

ží). Dvě nejvyšší patra jsou určena pro 
management fi rmy a objekt je zakon-
čen střešní zahradou, která bude slou-
žit k relaxaci všem obyvatelům budovy. 

On-line přenos zasedání 
zastupitelstva

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz přenáší jednání zastupitelstva 
on-line, virtuálně tak může být u roz-
hodování zastupitelů každý, kdo chce 
mít informace o dění v centrálním ob-
vodu Ostravy. Poslední dvě jednání se 
přenášela zkušebně, následující zastu-
pitelstvo už bude přenášeno naostro. 
„Při příštím jednání už budeme napo-
jeni na systém, který zde buduje město 
Ostrava, jde víceméně o upgrade stáva-
jícího systému. Ten nový by měl zajistit i 
to, že v okamžiku, kdy někdo mluví, tak 
kamera záběr přiblíží,“ vysvětluje mís-
tostarosta Rostislav Řeha. První dvě 
jednání zastupitelů jsou již zveřejněna 
na www.youtube.cz, na kanálu centrál-
ního obvodu, další budou následovat. 
Vždy ale záznam musí projít anonymi-
zací. Je to další krok radnice, kterým se 
chce přiblížit občanům a zjednodušit 
tak jejich přístup k informacím. 

Zónové čištění
Každou středu provádějí Technické 

služby Moravská Ostrava a Přívoz zó-
nové čištění ulic centrálního obvodu. 

Samosběrné stroje vyjíždějí v  7 hodin 
ráno, kdy většina lidí odjíždí auty do 
práce, a s úklidem končí okolo 13. ho-
diny, aby lidé měli opět kde zaparkovat. 
Čištění hlásí příslušné dopravní znač-
ky, které jsou instalovány v týdenním 
předstihu. Žádáme proto řidiče, aby 
v  době blokového čištění respektovali 
dopravní značení a nestáli v daných uli-
cích. V  říjnu proběhne zónové čištění  
9. října v ulicích Dvořákova a Přívozská 
a v křížení ulic Českobratrská–Dvořá-
kova, o týden později, 16. října, pak 
v  ulici Hrušovská a na Partyzánském 
náměstí, 23. října na náměstí J. Myrona 
v  jednosměrné ulici P. Křičky, posled-
ní čištění pak bude 30. října v  ulicích 
J. Brabce (13–23 a 25–29) a ve slepé 
části ulice Gen. Píky.

 Terénní práce
Městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz získal neinvestiční dotaci 
z programu Podpora terénní práce pro 
rok 2019 Úřadu vlády České republi-
ky na realizaci projektu Terénní práce 
2019. Do tohoto programu je centrální 
obvod zapojen již od roku 2011 a zku-
šenosti jen dokazují, že práce terénní-
ho pracovníka je zde více než důležitá. 

Hlavní náplní terénního pracovníka je 
práce v  terénu s  lidmi a rodinami ze 
sociálně vyloučených skupin obyva-
tel, kterým pomáhá v  oblastech byd-
lení, zprostředkování práce, vzdělání, 
zdraví, prevence kriminality. Terénní 
pracovník mimo jiné pomáhá klien-
tům odboru sociálních věcí s hledáním 
vhodného bydlení, spolupracuje s  vý-
chovnými poradci, řediteli škol a rodiči 
a dbá na řádnou osvětu vzdělání dětí 
ze sociálně vyloučených skupin, spo-
lupracuje s úřadem práce a agenturami 
zprostředkujícími práci, pomáhá rodi-
čům hledat vhodné lékaře pro nezletilé 
děti atd.

Celkové náklady projektu činí 
406  tis. korun, neinvestiční dotace 
z  Úřadu vlády ČR činí 300 tis. korun
a městký obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz projekt spolufi nancuje částkou 
106 tis. korun. Projekt je realizován za 
fi nanční podpory Úřadu vlády České 
republiky a Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny.

531 tisíc korun, z  dotace je hrazeno 
zhruba 451 tisíc korun, zbývající část 
hradí centrální obvod. Ten je také 
společně s  městy Ostravou a Čadcou 
hlavním partnerem akce. První akti-
vitou, kterou navštívilo 250 českých 
a 50 slovenských zástupců, byl Den 
seniorů 1. října v Domě kultury města 
Ostravy. Další aktivity s názvy Kulturní 
den seniorů v Čadci, Senioři poznávají 
Ostravu a Senioři poznávají Čadcu bu-
dou navazovat. 

Projekt Se seniory od Ostravy po Čad-
cuje podpořen dotací z Fondu malých 
projektů v rámci programu Interreg V-A 
Slovenská republika – Česká republika.
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Dobr ovolníci z našeho úřadu zkrášlovali veřejné plochy

Čeští handicapovaní stolní tenisté v Ostravě obstáli

Alliance françai-
se Ostrava pořádá ve 
dnech 18. října až 25. 
listopadu tradiční 
Francouzský podzim 
v Ostravě. Návštěvníci 
se mohou stejně jako 
v uplynulých letech těšit 

na nejrůznější koncerty francouzských 
hudebních umělců, na kinematogra-
fi cké i tematické večery a samozřejmě 
i na nejrůznější francouzské speciality 
a vína. Chybět nebude ani soutěž pro 
účastníky této akce. Více informací na-
leznete na webových stránkách www.
alliancefrancaise.cz/ostrava/.

Francouzský podzim v Ostravě

Fajne školní bistro zatraktivní stravování 
v jídelnách

Náš obvod má nový elektromobil

S novým školním rokem startuje pro-
jekt Fajne školní bistro, který se dotkne 
stravování v jídelnách na základních 
školách. Město Ostrava jím přispěje 
ke zlepšení stravovacích návyků žáků. 
Projekt v  hodnotě zhruba 71 tisíc ko-
run je inspirován populárním televiz-
ním pořadem o vaření. Vybrané školní 
jídelny navštíví známý ostravský šéfk u-
chař David Valíček, který založil Food 
Atelier v Dolní oblasti Vítkovic a po-
řádá v něm kurzy vaření. Kuchařkám 
a personálu v kuchyni pomůže napří-
klad s organizací, přípravou pokrmů 
a jejich servírováním. A stejně jako ku-
chařky ze školních jídelen se bude mu-

set také David Valíček při svém škol-
ním vaření vejít do norem a tabulek, 
které nastavují cenu jídla. Cena jedné 
porce nesmí překročit částku 34 korun 
a při přípravě pokrmů musí kuchaři re-
spektovat nutriční doporučení.

Společné vaření bude zahájeno v po-
lovině října a 19. listopadu David Va-
líček zavítá také do ZŠ Matiční v Mo-
ravské Ostravě. Akce bude pokračo-
vat i ve druhé půlce školního roku, 
kdy tento kuchař navštíví dalších de-
vět ostravských základních škol. Deset 
kuchařek ze školních jídelen se navíc 
zúčastní kurzu vaření přímo ve Food 
Atelieru.

ZELENÉ ZPRAVODAJSTVÍ
🍀 Lučním trávníkům se daří. 

Dokončili jsme pro letošek projekt 
lučních trávníků. Lokality byly 
posekány vždy jen na jedné polovině 
v rozmezí několika týdnů, aby se mohl 
hmyz v  klidu přesunout. Na 3 louky 
jsme doseli luční směs včetně kokrhele, 
malé rostlinky, která bude v  příštím 
roce blokovat vysokou trávu a umožní 
rozvinout se právě lučním květinám. 
Na příští rok připravujeme jedno malé 
překvapení a pevně věříme, že se vám 
bude líbit.  
🍀 Znovu rozhodné NE spalovně. 

Jak jsme avizovali už v minulém čísle, 
zúčastnili jsme se projednávání EIA 
(posouzení vlivu na životní prostředí) 
rozšíření spalovny nebezpečných 
odpadů v  Mariánských Horách. 
Znovu jsme tlumočili náš nesouhlas 

s  tímto záměrem a společně se 
zástupci  Magistrátu města Ostravy 
a dalšími aktivními občany se několik 
hodin snažili přednést naše argumenty. 
Nyní je vše v  rukou Ministerstva 
životního prostředí ČR, které musí celé 
posouzení vyhodnotit a vydat verdikt.
🍀 Nové technologie v péči stromů. 

Začíná obnova aleje na ulici Zborovské – 
stávající stromy po celé jedné straně jsou 
bohužel nemocné a již nějakou dobu 
měly být vyměněny. Dojde k tomu nyní 
a my si vyzkoušíme nové technologie: 
do půdy se umístí čidla, která budou 
měřit vlhkost a další parametry. Pomocí 
nich budeme lépe určovat, jakou 
péči nové stromy potřebují. Pokud se 
nám technologie osvědčí, začneme ji 
používat i v dalších oblastech.

Rostislav Řeha, místostarosta

Radnice centrálního obvodu ve 
spolupráci s  Technickými službami 
Moravské Ostravy uspořádala v  pátek 
13. září již 13. ročník Dobrovolnického 
dne, do něhož se tradičně zapojili nejen 
zaměstnanci pivovaru Staropramen, ale 
i úřadu. Od 9 do 14 hodin tak celkem 
64 lidí zkrášlovalo veřejné prostranství 
tohoto městského obvodu.

„Celkem 21 pracovníků úřadu se spo-
lečně s  23 zaměstnanci pivovaru pusti-
lo do výsadby okrasné trávy do předem 
vytyčených záhonů a budování pěšiny 
v  lesoparku Železárenská. Dalších 20 
zaměstnanců pivovaru pak natřelo cel-
kem 40 laviček v parku Milady Horáko-
vé,“ popisuje práce, které se v tento den 
stihly, Petr Smoleň, ředitel Technických 
služeb Moravská Ostrava a Přívoz. Ty 
také zajistily nákup materiálu, jejich 
zaměstnanci navrhli rovněž rozmístě-
ní nových okrasných trav, včetně pro-

jektové dokumentace, vytyčili záhony 
a zajistili hlavně odborný dozor. „Akce 

se moc povedla a už nyní se těšíme na 
další ročník,“ dodal Petr Smoleň.

Normální je darovat. Váš dar 
pomůže zachránit lidské životy

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s  ostravskou fakultní 
nemocnicí zahájil kampaň s názvem Normální je darovat na 
podporu dárcovství krve, krevních složek a kostní dřeně. S její 
pomocí chce přesvědčit zejména mladé lidi, aby se stali dárci 
a pomohli tak nemocným lidem překonat choroby, úrazy 
a přežít. 

Krevní centra se totiž aktuálně potýkají s nedostatkem krve. 
Jejich dárců ubývá a mnozí se dostávají do věku, v němž už 
nebudou moci životodárnou tekutinu darovat. Při dobrém 
zdravotním stavu lze být dárcem jen do 65 let, v případě pr-
vodárců pouze do šedesáti. Za podpory osobností ze spor-
tu (tváří kampaně se stala například tenistka Petra Kvitová, 
atletka Simona Vrzalová nebo fl orbalový tým FBC Ostrava) 
kraj apeluje na mladou generaci a v kampani vysvětluje, co to 
obnáší stát se dobrovolným dárcem.

„Darovat krev, krevní složky a kostní dřeň by pro nás mělo být 
normální stejně jako třídit odpad, uvolnit v  tramvaji starším 
lidem místo k sezení či zastavit u přechodu pro chodce. Věřím, 
že díky kampani si to spousta mladých, zdravých lidí uvědomí. 
Ochotně navštíví odběrové centrum a zcela běžné činy tak pro-
mění na akce superhrdinů. Protože v tomto případě víc než kde 
jinde platí, že každá kapka se počítá a dokáže zázraky,“ uvádí 
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Každý z  nás se může nechtěně stát například účastníkem 
dopravní nehody nebo se ocitnout v jiné  situaci, v  níž bude 
jeho život ohrožen,“ říká starostka obvodu Zuzana Ožanová. 
„O záchraně lidského života často rozhodují pouhé okamžiky 
a krevní transfuze může být pověstným jazýčkem na vahách, 
zda přežijeme, nebo ne. Obracím se proto také na občany na-
šeho obvodu, zejména ty mladší, aby kampaň podpořili. Jejich 
dar se může stát tím nejcennějším, co lze vůbec dát,“ dodává 
Zuzana Ožanová.

Záštitu nad touto mimořádnou sportovní událostí převzal mimo jiné také obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, který na slavnostním zahájení reprezentovala místostarost-
ka Alena Pataky (na fotografi i druhá zleva).

Do úklidu veřejných ploch se zapojilo 21 dobrovolníků z jednotlivých odborů měst-
ského úřadu Moravská Ostrava a Přívoz, nechyběli mezi nimi ani místostarostka Va-
lentina Vaňková a místostarostové David Witosz a Rostislav Řeha (na snímku vlevo). 

Ve sportovním areálu Tělovýchov-
né jednoty Ostrava proběhl začátkem 
září již 14. ročník mezinárodního tur-
naje handicapovaných stolních tenistů 
Czech Open 2019 – Para Table Tennis. 
Do Ostravy přijelo ze 34 států 310 spor-
tovců se 140 členy realizačních týmů, 
aby bojovali nejen o body do mezi-
národního žebříčku, ale mnozí také 
o účast na paralympiádě Tokio 2020. 
S rozhodčími, klasifi kátory a delegáty 
uvítala Ostrava letos rekordních 560 
účastníků.

Od vzniku turnaje v  roce 1995 je 
hlavním zájmem organizátorů umožnit 
co největšímu počtu českých sportovců 
porovnat výkonnost se sportovci z  ji-
ných zemí. Z nominovaných 31 hráčů 
a 5 hráček z České republiky v  těžké 
světové konkurenci vybojovali v soutě-
žích jednotlivců stříbrnou medaili zá-

sluhou Daniela Horuta (SM7) a 4 bron-
zové přidali Jiří Suchánek (SM2), Petr 
Svatoš (SM3), Filip Nacházel (SM4) 
a Denisa Macurová (SF11) v kategorii 
mentálně postižených.

V soutěžích družstev získala ve spo-
jené  kategorii TM1-2 bronzovou me-
daili dvojice Jiří Suchánek a Martin 
Zvolánek a ve skupině TM4 na bronz 

dosáhli Filip Nacházel s  Jiřím Žá-
kem. 

Turnaj patří mezi největší sportovní 
akce pro postižené stolní tenisty v Čes-
ké republice a svým počátkem v roce 
1995 je nejstarším na světě. S  ohle-
dem na paralympijské hry bude v roce 
2020 probíhat v Ostravě od 29. do 
31. května. 

VOLNÉ BYTY 

Solná 2576/3 – prodejna – 164,08 m2

28. října 105/15 – prodejna   125,29 m²
30. dubna 2938/3 – prodejna  77,95 m²
30. dubna 3060, 3059/4,6 - kanceláře  226,38 m²
Českobratrská 1805/32 – kadeřnictví  33,49 m²
Masarykovo nám. 3/3 – prodejna  166,17 m²
Na Jízdárně 2895/18 – kancelář  26,90m²
Nádražní 612/36 – prodejna   51,12 m²
Nádražní 1110/44 – kanceláře  162,66 m²
Přívozská 1787/30 – restaurace  156,72 m²
Reální 1859/4 – prodejna   118,79 m²
Tyršova 1703/22 – prodejna   83,96 m²
Tyršova 1775/28 – prodejna   263,76 m²

VOLNÉ GARÁŽE K PRONÁJMU

Gen. Janouška 2814/2   16 m²
Gen.  Píky 2911/9    17 m²
Sokolská 2443/42    18 m²

Petra Ryboňová
T 720 966 853
E makler@moap.ostrava.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Základní škola Nádražní 
má nové plynové kotle 

Žáci, pedagogové a ostatní pracov-
níci Základní školy Nádražní se už 
o teplo ve třídách a na chodbách obá-
vat nemusejí. V jejich budově totiž do-
šlo od března do srpnu letošního roku 
k výměně plynových kotlů za moderní 
a energeticky úspornější kondenzač-
ní kotle na zemní plyn. Nainstalována 
jsou taky tepelná plynová čerpadla. 
Výměna proběhla v  rámci projektu 
zaměřeného na snížení energetické 
náročnosti památkově chráněné bu-
dovy základní školy. Díky tomu dojde 
ke značné fi nanční úspoře. Především 

se sníží spotřeba energie na vytápění, 
přípravu teplé užitkové vody a k celko-
vému snížení množství produkovaných 
emisí. Výměna má pozitivní vliv na ži-
votní prostředí. Instalace nových kotlů 
také předejde možným haváriím topné 
soustavy. 

Místostarostka Valentina Vaňková začátkem září jménem obvodu převzala z rukou 
primátora Tomáše Macury  klíče k elektromobilu VW Golf. Městský obvod se tím 
zapojil do projektu Ostravou na alternativní pohon II, který byl spolufi nancován 
z Národního programu životní prostředí. Elektromobil bude využívat úřad jako refe-
rentské vozidlo převážně pro odbor majetkový.


