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,,Zájmy našeho obvodu hájím také v parlamentu,“  
říká starostka Zuzana Ožanová
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Paní starostko, v  Senátu i posla-
necké sněmovně zastává řada Vašich 
kolegyň a kolegů, a to z nejrůznějších 
politických stran a hnutí, významné 
posty v komunální politice.  Má toto 
spojení své výhody vzhledem k obča-
nům – voličům – i ve Vašem případě? 

Jednoznačně má, mohu výrazněji 
prosazovat zájmy nejen našeho kraje, 
ale také našeho městského obvodu, a to 
na vyšší úrovni. Upřímně, ze své pozice 
starostky a zároveň poslankyně se mi 
„lépe jedná“ jak s krajem, tak i se stát-
ními institucemi. 

Potřebujeme realizovat pro obvod 
významné dopravní stavby, které jsou 
v gesci státu, a mohu tedy ze své pozice 
zdůrazňovat jejich nutnost a neodklad-
nost.  Například prodloužená Místec-
ká, dvouproudová část komunikace 
mezi čtyřproudovými – špunt spolehli-
vě zastavující v dopravní špičce většinu 
řidičů jedoucích ve směru na Frýdek-
-Místek. 

Dále se společně s  dalšími poslan-
ci Moravskoslezského kraje snažíme  
o přesídlení státních institucí do Ostra-
vy, či vzniku sídel nových.

Jak Vy osobně řešíte úkoly, které 
plynou z Vašich mandátů poslankyně 
a zároveň starostky? Jste nucena se 
ze zasedání v  Praze omlouvat, pro-
tože Vaše účast v Ostravě je nezbytná  
a opačně? 

Neomlouvám se v Praze. A ve vedení 
obvodu máme čtyři místostarosty, kte-
ří řádně vykonávají svou práci. Každý 
z nich je zodpovědný za určitou oblast 
činností, takže plné fungování radnice 
je zajištěno i v době mé nepřítomnosti.  
Máme pravidelné porady, na kterých 
se všichni informujeme o učiněných 
krocích.

Naše spolupráce není jen formální a 
jsem přesvědčena, že v tom má náš měst-
ský obvod výhodu. Fungujeme jako tým.

Tedy věříte v kompetentnost a pro-
fesionalitu „vašich“ místostarostek  
a místostarostů?

Ano, jednoznačně.
Od vašeho místostarostování v  90. 

letech uplynulo hodně vody. Domní-
váte se, že zkušenosti z tamté doby je 
možno zužitkovat v současnosti?

V každém případě! Všichni jsme lidé 
omylní, pamatuji si tedy nejen klady, 
ale i chyby. Z chyb jsem se poučila. Jed-
ná se především o výše zmíněnou tý-
movou práci. Nebylo obvyklé tak úzce 
spolupracovat a překlenovat stranické 
rozdíly.  

Společným rysem volebních pro-
gramů ANO, ODS i Pirátů byla my-

šlenka změny. A ta se týkala i fungo-
vání úřadu městského obvodu.  Jak 
chápete požadavky na „otevřenou a 
transparentní radnici“?

Zřídili jsme komisi, která se bude za-
bývat tím, jak co nejvíce otevřít radnici 
občanům. Každý si pod tím může před-
stavit něco jiného – např. delší úřední 
hodiny, lepší úřední desku, někdo jiný 
druh informování, webové stránky –  
i obsah našeho Zpravodaje Centrum. 

Jakýkoliv podnět či nápad je vítaný, 
komise se jím bude vážně zabývat a in-
formovat o nich radu. 

Město Ostrava má pro stávající vo-
lební období velké ambice. Většina 
z  nich se má realizovat v  našem ob-

vodě. Vyjmenuji nejdůležitější: dvě 
nové fakulty na Černé louce, vědec-
kou knihovnu (Černou kostku) na-
proti Domu kultury a za ním pak vý-
stavbu koncertní síně. A potom jsou 
tady skutečné „vředy“ na tváří centra 
– Ostravica-Textilia, proluky po do-
mech vybombardovaných koncem  
2. světové války. Které z těchto staveb 
považujete za prioritní a pro obvod 
důležité? 

Všechny. A v  tomto směru neroz-
děluji město a obvod, a to bez ohledu 
na to, kdo je provádí. Třeba univerzi-
ta. Každá investice je přínosem. Ale… 
My potřebujeme mít v obvodě dobrou 
infrastrukturu. Postavíme-li koncertní 
síň, tak návštěvníci musí mít kde za-
parkovat, to je podmínka.

Pokud se týče proluk, záleží na tom, 
zda je pozemek ve vlastnictví obce. To-
též se týká soukromých projektů – bu-
deme nápomocni, žádné házení klac-
ků pod nohy soukromým investorům 
– ale samozřejmě kritériem je výhoda  
i pro obec.

To jsou ovšem témata na další roz-
hovor. 

Paní starostko, v  měsíčníku Cen-
trum byli čtenáři seznámeni s  exis-
tencí nového vedení městského obvo-
du, ale s  výjimkou vašeho úvodníku 
z  lednového čísla se o fungování no-
vého vedení obvodu a vůbec o tom, co 
je v obvodě aktuálního, mnoho nedo-
zvěděli.  Jak se to změní?

Myslím, že k tomu přispěje tento roz-
hovor.  A také články na str. 2 a 3.  Prv-
ní se týká investičních akcí v  obvodu 
v roce 2019. Druhý se věnuje lagunám 
v Ostravě a třetí pak plánované výstav-
bě dvou fakult Ostravské univerzity na 
Černé louce. Začne se stavět už letos!

Otevřená radnice v  každém případě 
znamená také otevřenou informova-
nost. V tom budeme pokračovat.

 Černá louka  
se promění v moderní 

univerzitní areál 
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Zveme vás  
na zastupitelstvo 

Ve čtvrtek 25. února se od 15 hodin 
koná zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu. Schůze se bude konat  
v zasedací místnosti č. 306 Nové rad-
nice (Prokešovo náměstí 8). Program 
a materiály naleznete na www.moap.cz

Šotek v tiskárně
Milí čtenáři, omlouváme se za chy-

bu, která se vyskytla při zpracování 
lednového Zpravodaje Centrum, a to 

v kulturní příloze. V této části tištěného 
zpravodaje chyběla třetí strana, která se 
týkala kulturního programu. Zpravodaj 
Centrum se správnou přílohou nalez-
nete na webových stránkách obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz.

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně 

videozpravodajství a Facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás informujeme o aktuálním dění  
v našem obvodu, ale nejen to. Nalezne-
te zde nabídku volných bytů i nebyto-
vých prostorů, pozvánky na nejrůznější 

akce i oficiální tiskové zprávy. Ve video-
zpravodajství se kromě aktualit může-
te seznámit s činnostmi jednotlivých 
odborů úřadu a zhlédnout záběry z již 
proběhlých akcí. 

Název facebookové stránky je 
Městský obvod Moravská Ostrava a 
Přívoz a videozpravodajství fungu-
je na hlavní straně webových strá-
nek www.moap.cz, a naleznete ho  
i na www.youtube.cz a sledovat ho mů-
žete i na svých televizních přijímačích, 
a to každý den v 9.30, 15.30 a 21.30 ho-
din na 59. kanálu ve vysílání regionální 
TV stanice LTV plus. 

Představujeme starostku 
městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

Ing. Zuzana Ožanová, rozená Za-
hradníková, vystudovala Vysokou ško-
lu báňskou, Fakultu strojní, obor do-
pravní a manipulační technika. Do ko-
munální politiky vstoupila v roce 1990. 
Od téhož roku do roku 2002 byla radní 
městského obvodu a z  toho v  letech 
1994–1998 byla zástupkyní starosty. 

Po rodičovské dovolené pracovala na 
Okresním úřadu Karviná a Městském 
úřadu Orlová. Věnovala se dopravně- 
-správním činnostem (registr vozidel, 
registr řidičů, zkušební komisaři atd.), 
a to především přestupkům v silničním 
provozu.  

Od roku 2014 je opět zastupitelkou 
městského obvodu Moravská Ostrava  
a Přívoz za hnutí ANO 2011. 

V  parlamentních volbách 2017 byla 
zvolena do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Je místo-
předsedkyní ústavně-právního výboru  
a stálé komise pro kontrolu Národního 
bezpečnostního úřadu. Dále pracuje 
v hospodářském výboru. 

V komunálních volbách v 2018 byla 
v  čele kandidátky ANO 2011 v  měst-
ském obvodu Moravská Ostrava  
a Přívoz. Po vytvoření koalice ANO – 
Piráti – ODS byla zvolena starostkou. 
Funkci starostky vykonává vzhledem 
ke svému poslaneckému mandátu jako 
neuvolněná, což mimo jiné znamená, 
že pobírá odměnu pouze ve výši třiceti 
procent stanoveného platu. 

Starostka Zuzana Ožanová: Naše cíle jsou ambiciózní, věřím, že s vaší voličskou pod-
porou dosažitelné.

Využívejte webový portál pro rych-
lejší a efektivnější hlášení závad nebo 
nedostatků v oblasti čistoty a pořádku 
na stránkách www.moap.cz, případně 
své podněty posílejte na e-mail: pora-
dek@moap.ostrava.cz. Hlásit můžete 
poškozené značky, zničený mobiliář, 
díry v  silnicích a na chodnících, ale i 
stromy, které se po zimě nezazelenaly, 
a další.

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, 729 29 Ostrava, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka:  599 444 444,  

599 442 991
E-mail: posta@moap.ostrava.cz 
www.moap.cz

„JsemzOstravy.cz je nový sociál-
ně-informační portál, který vytváří 
sami uživatelé. Mohou zdarma přidá-
vat akce, oblíbená místa, sdílet články  
a diskutovat na různá témata. Zadat 
inzerát, najít si práci, nového zaměst-
nance nebo procházet velký přehled  
doporučených nabídek podniků. Stačí za-
dat do prohlížeče www.jsemzostravy.cz. 

Kotlíkové dotace – 3. vlna je už poslední šancí
V  rámci celorepublikového dotační-

ho programu Státního fondu životního 
prostředí na výměnu nevyhovujících 
kotlů na pevná paliva za moderní zdro-
je tepla pro rodinné domy budou moci 
od května tohoto roku domácnosti 
naposledy žádat o finanční prostředky 
prostřednictvím 3. výzvy kotlíkových 
dotací.

Nově navíc připravuje Ministerstvo 
životního prostředí ČR speciální pi-
lotní program, který umožní výměnu 
neekologického kotle i těm domác-
nostem v našem kraji, které by neměly 
z vlastních zdrojů dostatek prostředků 
na předfinancování nebo spolufinanco-

vání nového zdroje vytápění. Tyto do-
mácnosti budou moci prostřednictvím 
obcí žádat o bezúročnou půjčku na po-
krytí výše uvedených nákladů.

Domácnosti mohou naposledy 
žádat o finanční prostředky v  rámci  
3. výzvy kotlíkových dotací.

„Čistější ovzduší v  Ostravě je veli-
kou prioritou nás všech a dokončení 
výměny nevyhovujících kotlů tomu 
významně pomůže. Domácnosti, které 
stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva 
první a druhé emisní třídy, by už nemě-
ly s výměnou otálet, výhodnější pod-

mínky pro jejich výměnu už skutečně 
nebudou. Navíc od září roku 2022 už 
pak bude provoz těchto kotlů zakázán  
a případnou výměnu si budou muset 
majitelé uhradit zcela sami“ uvádí mís-
tostarosta Rostislav Řeha. 

V souvislosti s výše uvedeným prová-
dí nyní všechny městské obvody nezá-
vazný průzkum zájmu o tuto účelovou 
bezúročnou půjčku, abychom pomohli 
městu Ostravě připravit co nejpřesněji 
příslušný objem peněz. Občané naše-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
mohou v případě zájmu o výměnu kot-
le buď vyplnit elektronický dotazník 
na našich stránkách (moap.cz/kotliky), 

nebo je pro ně připraven stejný do-
tazník v  papírové formě na přepážce 
informací v budově radnice. Průzkum 
potrvá do konce února 2019.

Více informací k  problematice kot-
líkových dotací a bezúročné půjčky 
naleznete na https://lokalni-topeniste.
msk.cz/. V  případě dotazů se můžete 
písemně obrátit na kotliky@moap.ost-
rava.cz.

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 
9. března 2019. Ti, kteří neobdrželi 
písemnou pozvánku, se mohou přihlá-
sit do 22. února 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. 

Laguny budou 
Ostravu trápit 
i nadále
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Termín konečné likvidace nad-
limitních kalů v  lagunách areálu  
OSTRAMO se na přelomu roku bo-
hužel opět oddálil. Původní datum 
ukončení smlouvy 22. prosince 2018 
nebyl z důvodu jejich vymístění z naší 
lokality splněn a společnost AVE CZ 
v  současnosti jedná se zadavatelem o 
dodatku, který by jí umožnil odvážet 
zpracované kaly a hlinky ještě další dva 
roky. Z  původně sjednaných 90 tisíc 
tun materiálu ho totiž v lokalitě stále 
zůstává více než 70 tisíc.

Problém v ovzduší se 
již opakovat nebude

V průběhu sanace lagun se navíc 
vyskytoval nepříjemný zápach – od 
olejnatého, dehtového až po sirný – a 
vysoké krátkodobé koncentrace někte-
rých škodlivin v ovzduší, především 
oxidu siřičitého. Pachové látky z lagun 
jsou významným stresovým faktorem a 
snižují životní pohodu. „Oxid siřičitý 
má dráždivý účinek. Při jeho biotrans-
formaci nedochází ke vzniku toxických 
metabolitů, ale způsobuje klinické 
změny spojené s bronchospasmy u 
astmatiků,“ upozorňuje krajská hygi-
enická stanice na aktuální zdravotní 
rizika vyšších koncentrací oxidu siři-
čitého. 

Alespoň jednu pozitivní informaci 
však pro občany Ostravy nyní máme 
– společnost AVE CZ oznámila, že 10. 
prosince 2018 dokončila těžbu a zavá-
pňování surových kalů a nyní již bude 
těžit a upravovat tzv. hlinku pojivem 
Dastit, při kterém už nevzniká onen 
nadměrný zápach, který nás po celou 
dobu likvidace kalů provázel. 

Pavla Ivácková, ředitelka komunikace 
a marketingu AVE CZ, k tomu uvedla: 
„Došlo ke zmírnění zápachu a zlepšení 
kvality ovzduší, monitoring od ukonče-
ní vápnění nehlásí překročení stanove-
ných limitů v lokalitě. Současné práce 
nebudou mít obtěžující charakter. 
Hlinku můžeme přirovnat k  zemině 
kontaminované ropnými látkami, která 
se upravuje pojivem Dastit.“ 

Aktuální situace stále 
není příznivá

Ve čtvrtek 17. ledna proběhl na místě 
a v  sídle DIAMO další kontrolní den, 
který se ovšem nenesl v příliš pozitivní 
atmosféře.

 „Už minimálně před půl rokem mu-
selo být všem účastníkům naprosto jas-
né, že prosincový termín na vymístění 
kalů z této lokality je spíše z kategorie 
pohádek. Společnost AVE nám stále 
předkládala upravované harmonogra-
my odvozu, které se ale následně nepl-
nily – původně plánovaná mezideponie 
v  Čáslavi se ukázala být neprůchozí a 
odvozy kalů na koncové zařízení ve 
Vřesové se na určité období dokonce 
zcela zastavily. Ta čísla se prostě nedala 
vyložit jinak. Firma AVE CZ v termínu 
smlouvy neodvezla ani čtvrtinu toho, 
k čemu se zavázala – a to není nějaká 
malá komplikace, to je naprosté selhá-
ní jejich původního záměru. Přičemž 
z dnešní diskuze navíc vyplynulo, že i 
případný termín roku 2020 je v ohro-
žení, protože možnosti elektrárny Vře-
sová nemusí kapacitně dostačovat a  
není nijak smluvně zajištěn,“ uvedl 

Rostislav Řeha, místostarosta Morav-
ské Ostravy a Přívoz, který na kontrol-
ním dni náš obvod zastupoval.

Problém zůstává
A jaký byl tedy původní záměr toho-

to nekonečného příběhu ostravských 
lagun? Už v  roce 2015 měl být na re-
kultivovaných pozemcích vysázen les. 
Do tohoto roku byly sice ze státního 
rozpočtu vyčerpány nejméně 4 miliar-
dy korun, ale společnost Čistá Ostrava 
a následně GEOSAN nebyly schopné 
zakázku dokončit. S nabídkovou cenou 
429 milionů korun pokračovala v  sa-
naci společnost AVE CZ. V současné 
době projednávají společnosti AVE CZ 
a DIAMO návrh dodatku smlouvy, kte-
rým by byl posunut termín pro vymís-
tění kalů z naší lokality do konce roku 
2020. Náš městský obvod, stejně jako 
město Ostrava, trvá na původních ter-
mínech, ale bohužel na smluvní pod-
mínky zakázky nemáme vliv. /NE/lik-
vidace lagun totiž není jen technický 
a ekologický problém, ale přímo ome-
zuje rozvoj města Ostravy a přispívá 
ke společensky negativnímu vnímání 
celého moravskoslezského regionu.  

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Bližší informace na webových stránkách 
moap.cz a jednotlivých základních škol. 

Doklady, které jsou nutné k zápisu:
 rodný list dítěte 
 občanský průkaz zákonného zástupce  
 cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství 
 pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné 
 škole, písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu

Bližší informace na webových stránkách 
moap.cz a jednotlivých základních škol. 

ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO
běžné třídy 24. 4. 2019 13–17 hodin
bilingvní třídy 25. 4. 2019 13–17 hodin

Waldorfská ZŠ a MŠO, Na Mlýnici 36, PO
1. 4. 2019 16–18 hodin

ZŠO, Zelená 42, PO
3. 4. 2019 13–18 hodin
4. 4. 2019 13–16 hodin

ZŠO, Gajdošova 9, PO
3. 4. 2019 12–17 hodin
4. 4. 2019 12–16 hodin

ZŠO, Gebauerova 8, PO
2. a 3. 4. 2019 12–15 hodin
odloučené pracoviště Ibsenova
2. a 3. 4. 2019 8–14hodin

ZŠO, Gen. Píky 13A, PO
3. 4. 2019 12–17 hodin
4. 4. 2019 12–16 hodin

ZŠO, Matiční 5, PO

23. a 24. 4. 2019   12–17hodin
(ve školní budově na ulici 30. dubna 20)

ZŠO, Nádražní 117, PO
24. a 25. 4. 2019 12–17 hodin

pas
 

u

Sněhová nadílka, která na přelomu prosince a ledna zahalila i ostravské ulice, 
udělala radost především dětem. Podívejte se společně s  námi, jak si zimní dny 
užívaly nejen ony, ale i dospělí, a jak nádherné je centrum pokryté bílou peřinou…

KALEIDOSKOP
Vím, co dýchám

ZŠ Gajdošova v Ostravě se může pre-
zentovat mezinárodním titulem Eko-
škola. Jedním z témat, kterým se dlou-
hodobě zabýváme, je zkvalitnění škol-
ního prostředí. Ve všech třídách máme 
v období topné sezony zprovozněné 
čističky vzduchu, které škola zakoupi-
la. A díky projektu Vím, co dýchám, na 
který škola získala dotaci z KÚ MSK v 
Ostravě, máme i laboratorní senzory 
se základními měřidly prachu, CO2, 
teploty, UV záření a další. V rámci ba-
datelského vyučování monitorujeme se 
žáky kvalitu ovzduší nejen ve třídách, 
ale i venku. A začali jsme spolupraco-
vat i s  mateřskými školami v  našem 
obvodu. Jana Dvořáková, která je v naší 

škole koordinátorkou EVVO a vede i 
kroužek Ekotýmu, navštěvuje společ-
ně s žáky z  tohoto kroužku mateřinky 
a měří zde kvalitu ovzduší. Výsledkem 
jsou pracovní listy se zpracovanými 
daty, které každá školka od nás dostane. 
Tato aktivita byla velmi pozitivně hod-
nocena. Tímto nabízíme všem příspěv-
kovým organizacím proměření kvality 
ovzduší.

Se  žáky se rovněž věnujeme meteo-
rologii, a to prostřednictvím školního 
projektu Nás počasí nezaskočí. Díky 
dotaci KÚ MSK v Ostravě jsme pořídili 
meteostanici, která umožňuje online 
přenos dat na webové stránky školy: 
http://www.meteo.zsg.cz/index.htm.

Anna Krasulová,
ředitelka školy

Stejně jako v  uplynulých letech i 
v  letošním roce představují investice 
do rekonstrukcí, modernizací a úprav 
sídlišť, bytů, mateřských a základních 
škol nebo dokonce do nové výstavby 
domů největší podíl rozpočtu městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
O tom, jak bude vedení obvodu infor-
movat občany o těchto zakázkách, jsme 
si povídali s  místostarostou Davidem 
Witoszem, zodpovědným za dopravu, 
komunální služby, stavební investice 
a hospodaření s byty a nebytovými pro-
story.

„Je nutné, aby občané měli přehled 
o tom, jak s  těmito penězi hospodaří-
me, v  jaké fázi se nacházejí jednotlivé 
zakázky a jaká omezení mohou v sou-
vislosti s některými stavbami očekávat. 
Proto bychom rádi do budoucna vy-
tvořili ve zpravodaji Centrum speciální 
sloupek, který by byl stále na stejném 
místě a stejné straně a kde by všechny 
tyto informace občané našli. A přede-
vším by tyto informace měly být struč-
né, přehledné a vypovídající. Samozřej-
mě obšírnější data lidé vždy najdou na 
našich internetových stránkách.“

Máte již nyní představu, jakou for-
mou budou informace o jednotlivých 
zakázkách, kterých je opravdu velmi 
mnoho, prezentovány?

„Chceme se vyhnout sáhodlouhým 
textům. Naopak bychom rádi vytvořili 
co nejjednodušší graf, v  němž by byly 
zaneseny hlavní ukazatele jednotlivých 
zakázek. Budeme systémově sledovat 
například, zda je investiční akce ve 
fázi přípravy výběrového řízení nebo 
již výběrové řízení probíhá, jestli už je 
podepsaná smlouva, jaké jsou termíny 
realizace, termíny ukončení a podobně. 
Lidé tak přesně uvidí, které akce už běží 
a mohou si tak udělat vlastní obrázek, 
jakým tempem se investice posouvají 
dál.“

Většina stavebních akcí obvykle při-
náší i nejrůznější omezení, která se tý-
kají často i občanů. Budete pravidelně 
informovat i o těchto omezeních?

„Samozřejmě. To považujeme za vel-
mi důležité. Občané by měli vědět, kte-
rý chodník bude rozkopaný, jak dlou-
ho a proč. A měli by vědět i to, proč se 
třeba souběžně neopraví i chodník na 
druhé straně. Často se totiž stává, že 
se jednotlivé investiční akce prolínají a 

třeba právě v místě druhého chodníku 
se bude o půl roku později kopat nový 
teplovod nebo něco jiného. A proto je 
zbytečné chodník opravovat teď. Ale 
pokud to ti lidé neví, myslí si, že na 
úřadu pravá ruka nevědí, co dělá levá. 
Ale ono je to přesně naopak. Proto je 
informovanost občanů více než důleži-
tá. Pevně věříme, že tento nový způsob 
prezentace přispěje k tomu, aby občané 
měli větší přehled o tom, co se v obvo-
du v oblasti investic děje.“

Můžete čtenáře informovat o tom, 
na jakých stavebních akcích se již za-
číná pracovat? 

„Přestože za okny vládne zima, pra-
covníci našeho investičního odboru 
mají plné ruce práce, připravují výbě-
rová řízení, dokumentace, smlouvy a 
další. Je toho opravdu hodně. Tentokrát 
naposledy zmíníme alespoň část akcí 
zde v textu, ale věřím, že grafické zná-
zornění, které plánujeme do budoucna, 
bude přehlednější. V tuto chvíli již jsou 
podepsány smlouvy na výměnu plyno-
vých kotlů a souvisejících zařízení ko-
telny v budově ZŠ Nádražní, na zatep-
lení hlavní části budovy a přírodovědné 
učebny s rekuperací ZŠ Zelená, dále na 
výměnu oken, zateplení, opravu podlah 
a fasády starého objektu Waldorfské ZŠ 
a MŠ, na klimatizaci na pracovišti úřa-
du městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz v ulicích Nádražní 110 a 
Tyršova 14, na výměnu primárního AD 
serveru a na výměnu oken budovy úřa-
du na náměstí Dr. E. Beneše. Výběrová 
řízení probíhají na novostavbu bytové-
ho domu Kostelní – Biskupská v Ostra-
vě, na dodávku nábytku, IT vybavení 
do ZŠ Zelená a na úpravu interiéru a 
bezbariérovost této školy, na dodávku 
aplikace MS SQL, dále na vybudování 
nové kanalizační přípojky v  ulicích Ž. 
Podlipské 3, 3a a Na Náhonu 8, 10 a 14, 
na výměnu ZTI a VZT v MŠ Varenská, 
na opravu ZTI v MŠ Hornická a II. část 
rekonstrukce zahrady v MŠ Repinova. 
A příprava zadávacích podmínek pro-
bíhá u II. etapy stavebních úprav domu 
v ulici Sládkově 4, kde budou zesíleny 
stropní konstrukce, dále u výměny 
oken a zřízení plynových kotelen v ulici 
Na Náhonu 8, 10, 14 a u dodávky ná-
bytku, pomůcek pro výuku, stavebních 
prací a dodávky IT a konektivity v ZŠ 
Gajdošova, Gen. Píky a Nádražní.“

Investiční akce budeme nově 
prezentovat i prostřednictvím grafu
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

ZAOSTŘENO Černou louku čeká proměna za miliardu

Součástí architektonického návrhu sportovní části areálu je mohutné schodiště i travnatá plocha na střeše, které budou nonstop 
přístupné veřejnosti.

Neutěšená lokalita Černé louky za 
Divadlem Antonína Dvořáka se během 
následujících tří let promění v moderní 
univerzitní areál. Ostravská univerzita 
zde postaví zázemí pro Fakultu umění 
a katedru studií lidského pohybu (Cen-
trum zdravého pohybu). Pod druhým 
objektem navíc vznikne podzemní 
parkoviště se 160 parkovacími místy, 
z nichž 120 bude určeno veřejnosti.

Pomohla EU,  
město a kraj

Pro realizaci velkorysého projektu 
získala Ostravská univerzita miliardu 
korun z  Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání v rámci vládní 
strategie RESTART. Program je určen 
na podporu strukturálně postižených 
regionů – krajů Moravskoslezského, 
Ústeckého a Karlovarského. Kromě Ev-
ropské unie pomohlo také město a kraj: 
Ostrava darovala univerzitě 4 hektary 
pozemků v hodnotě 40 milionů korun 
a bude financovat stavbu podzemních 
garáží. Kraj přispěl 14 miliony korun 
na projektovou dokumentaci. 

Prostor pro veřejnost 
i vědecký výzkum

Nové objekty budou přínosem nejen 
pro univerzitu a její studenty (Ostrav-
ská univerzita je jedinou v Česku, která 
zatím nemá vlastní sportovní zázemí 
a musí si ho pronajímat), ale bude je 
moci využívat široká veřejnost. Cen-
trum zdravého pohybu nabídne řadu 

venkovních sportovišť a ve vnitřních 
prostorách aerobní, gymnastické a fit-
ness sály, halu pro míčové sporty, ale 
třeba i lezeckou stěnu. Zároveň dojde 
k  propojení se zázemím pro vědce: 
například v horním patře vznikne uni-
kátní běžecká dráha, kde běžci budou 
běhat přímo přes laboratoře zaměřené 
na studium pohybu. 

Další objekt bude sloužit Fakultě 
umění a stane se novým zázemím pro 
hudební i vizuální umění. Jeho sou-
částí bude kromě výstavních prostor 
i sál pro komorní hudbu se špičkovou 
akustikou.

Vzhled navrhli místní 
architekti

Nové architektuře bude muset ustou-
pit stávající tramvajová smyčka na Vý-
stavišti i svět miniatur Miniuni. Obojí 
město na své náklady postupně přesune 

do vhodnějších prostor. Funkci smyčky 
zatím dočasně převezme dopravní uzel 
na Hranečníku.

Pro návrh sportovní části areálu 
Ostravská univerzita oslovila katedru 
architektury VŠB–TU, kde navázala 
spolupráci se studentem Kubou, synem 
Romana Kuby z architektonického ate-
liéru Simona. Vzhled objektu Fakulty 
umění navrhl kopřivnický architekt 
Kamil Mrva. 

Do finále za tři roky
Moderní areál oživí rozsáhlý prostor 

Černé louky bezprostředně navazující 
na historické centrum města. Dosavad-
ní projekty na jeho smysluplné využití 
skončily ve slepé uličce. V  souvislosti 
s kandidaturou Ostravy na titul Evrop-
ské hlavní město kultury 2015 uspo-
řádalo město architektonickou sou-
těž, v  níž zvítězilo nizozemské studio  
Maxwan. Podle jeho návrhu se chátrají-

cí výstaviště mělo přebudovat na ukáz-
kovou čtvrť třetího tisíciletí s kulturní-
mi objekty, kancelářemi i moderním 
bydlením. Ostrava však v  kandidatuře 
neuspěla a na své plány tak nezískala 
potřebné finanční prostředky.

Město nyní musí vybrat dodavatele 
stavby. Nové objekty by měly studen-
tům i obyvatelům Ostravy začít sloužit 
v roce 2021.

Černé nebylo jen uhlí
Na území dnešní Černé louky kdysi 
stávaly ohrady a chlévy a pravi-
delně se zde konaly dobytčí trhy, 
kterými ročně prošly desítky tisíc 
prasat. Protože se tehdy vepřům 
říkalo černý dobytek, dostala část 
Moravské Ostravy u řeky Ostravice 
název Černá louka (zdroj: www.
fajnova.cz)

„Ostravská univerzita má v  našem 
obvodu již dlouholetou tradici. Vě-
řím, že díky jejímu rozšíření se mů-
žeme těšit nejen na nové možnosti 
sportovního vyžití, ale i na další oži-
vení centra města…“

Jogín
Dalším hodnotným uměleckým dí-

lem, kterému se tentokrát chci věnovat, 
je figurální plastika „Jogín“  Karla Ne-
praše (1932–2002) umístěná v  parku 
dr. Milady Horákové. Tato socha byla 
vytvořena v  rámci obnoveného Sym-
pozia prostorových forem 1993/1994 
a opravena v  roce 2018 Okrašlova-
cím spolkem Za krásnou Ostravu za 
přispění Statutárního města Ostravy. 
Karel Nepraš byl přední český sochař 
20. století, jehož díla jsou zastoupena 

v celé řadě významných zahraničních i 
českých galerií a které se vyznačují hu-
morem, hravostí a jejich existenciální 
podtext současně nutí k zamyšlení. To 
lze spatřovat i v  Jogínovi, který svou 
tvář schovává, současně levituje a ne-
přirozenou polohou provokuje. V Ost-
ravě lze kromě Jogína obdivovat i další 
Neprašovo dílo umístěné v ulici Ruské, 
a to Kračející. 

  Lukáš Jansa, radní Moravské 
 Ostravy a Přívozu pro oblast  
veřejného prostoru a architektury

Rozmístění kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobje-

mové kontejnery přistaveny, je pouze 
orientační. Z důvodu momentálního 
stavu v daný den (parkující vozidla, 
stavební práce aj.) mohou být kontej-
nery přistaveny v nejbližším možném 
okolí uvedené adresy. Velkoobjemové 
kontejnery jsou rozváženy v době od 7 
do 14 hodin a odváženy následující den 
rovněž v těchto hodinách. 

18. 2. 
Arbesova 13, Muglinovská 33, Na 

Liškovci 2, Gebauerova 11, Mariánsko-
horská 3, Mariánskohorská 17, Marol-
dova 4, Spodní 24, Vaškova 24, Rovná 
22, Hálkova 12, Sokolská třída 88. 

19. 2. 
E. F. Buriana, U Parku 8–10, Vítězná 

6–8, Křižíkova 8, Křižíkova 16, Engel-
müllerova 4, Engelmüllerova 14, Bach-
mačská 30–32, Gregorova 4, Nádražní 
109, Verdunská 17–19, Ostrčilova 17. 

20. 2. 
Nádražní 60, Poděbradova 63, Bieblo-

va 3, Nádražní 73, Poděbradova 60, Zey-
erova 1, Na Hradbách 8, nám. Msgre 
Šrámka, Tyršova – Zahradní, Denisova 
3, Veleslavínova 6, Matiční 12. 

21. 2. 
Hornopolní 35, Hornopolní 51, Le-

chowiczova 13, Lechowiczova 19, Gen. 
Píky 1A, Gen. Píky 16, Gen. Píky 17, 
Gen. Píky 26, J. Brabce 11, J. Brabce 15, 
J. Brabce 43–45, Oskara Motyky 2–4. 

25. 2. 
Hornopolní 53, Ahepjukova 2, Ahe-

pjukova 3, Ahepjukova 6, Ahepjukova 
19, Gen. Janouška 3, Varenská 6, Va-
renská 16, Varenská 26–28, Varenská 
36, Sládkova 16, Garážní 18. 

26. 2. 
Bozděchova 14, Českobratrská 61–

63, Hornopolní 20, Janovského 4, Vý-
stavní 23, Zelená 39, Zelená 47, Zelená 
55, Zelená 61, Dr. Malého 25, Havířská 
16, Hornická 47. 

27. 2. 
Na Široké 25–27, Gajdošova 11,  

Gajdošova 34B, Gajdošova 47, Spor-
tovní 16, Uhelná 22, Výstavní 45, 28. 
října 153, Dr. Malého 59, Foerstrova 
20, Nedbalova 20, Zelená 26. 

28. 2. 
Na Široké 16, Petra Křičky 11, Pet-

ra Křičky 12, Vítkovická 6, Vítkovická 
14–16, Petra Křičky 19–21, Petra Křič-
ky 26, Petra Křičky 23, Petra Křičky 1, 
Chocholouškova 14–15, Na Jízdárně 
19, Na Jízdárně 24. 

Další rozmísťování bude pokračo-
vat v červnu a srpnu 2019.

Výměna plynových 
kotlů 

Ve dnech 24. září až 5. listopadu 
2018 byl realizován projekt, který se 
zaměřoval na snížení energetické ná-
ročnosti památkově chráněné budovy 
MŠ Poděbradova 19. Cílem projektu 
byla výměna stávajících plynových kot-
lů za moderní a energeticky úspornější 
kondenzační kotle na zemní plyn. Díky 
tomu dojde ke snížení spotřeby energie 
na vytápění, přípravu teplé užitkové 
vody a k celkovému snížení množství 
produkovaných emisí vyplývajících 
z  provozu budovy. Instalací nových 
kotlů se také předejde možným havá-
riím topného zařízení, protože staré 
plynové kotle již byly na hranici své 
životnosti. Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz obdržel dotaci ve výši 
282  450 korun (40 % ze způsobilých 
výdajů). Celkové výdaje projektu činily 
798 628 korun. Dále probíhá příprava 
realizace plynových kotlů v ZŠ Nádraž-
ní 117 a Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava.

Tento projekt byl spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 (reg. č. CZ.05.5.18
/0.0/0.0/17_070/0006589)

Starostka městského 
obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz
Zuzana Ožanová

Radnice naruby – aby se 
občané mohli dívat

V pátek 21. prosince 2018 proběhlo 
zasedání zastupitelstva našeho obvodu. 
Tak jak jsme slíbili, přišli jsme s návr-
hem na změnu rozpočtu. Chtěli jsme 
snížit výdaje na byrokratický aparát 
obvodu, zvýšit finance na konkrétní 
projekt ZŠ Gen. Píky a na druhé straně 
snížit příjmy obvodu z prodeje majet-
ku. Náš návrh nebyl přijat a KSČM ná-
sledně rozpočet nepodpořila.

Náš klub požádal vedení obvodu, aby 
připravilo možnost sledovat zastupitel-

stvo našeho obvodu i v  nějaké formě 
obrazového záznamu. Chceme, aby 
všichni občané našeho obvodu měli 
možnost se podívat, jak pro ně pracují 
jednotlivé politické strany či hnutí, kte-
ré volili. Doufáme, že tuto dobrou myš-
lenku vedení obvodu podpoří.

Za KSČM vznesl J. Blahuta na zastu-
pitelstvu dotaz, kdo inicioval a schválil 
zdražení parkovacích karet pro oblast 
Fifejdy ze  180 Kč na 240 korun. Bez-
důvodné zdražovaní nemá naší pod- 
poru.

Vít Macháček, KSČM
vmachacek@ostrava.cz

Kam náš obvod směřuje?
Vedení našeho obvodu se ujalo hnutí 

ANO. S  ním se na radnici vrátilo po-
litikaření a dosavadní lidský přístup 
nahrazuje přístup úřednický. ANO ve 
volbách nepředstavilo žádný program, 
jen prázdné fráze a fotografie Andreje 
Babiše. Stejně tak při povolebních roz-
hovorech se jeho zástupci zajímali jen 
o své funkce. Současná starostka, kte-
rá je zároveň krajskou zastupitelkou a 
poslankyní, tráví většinu pracovního 
týdne v Praze. Ačkoliv je ve funkci již 
bezmála čtvrt roku, dosud nevíme, co  
v ní hodlá dělat. Tedy hodlá-li v ní vů-

bec něco dělat. Bývalo dobrým zvykem, 
že nové vedení po volbách představilo 
své záměry na čtyři roky. Toto vedení 
obvodu však mlčí. Jsme rádi, že pokra-
čuje ve věcech, které jsme připravili. S 
ohledem na to, že zbytečně navýšilo 
počet placených funkcí, však očekává-
me, že přidá také vlastní nápady.

Košile mají v hnutí ANO pěkné, bílé 
a čisté. Budeme věřit tomu, že nesym-
bolizují také jeho obsah a schopnosti. 
Nechť jim je tato glosa výzvou a také 
upomenutím.

Robert Adámek, předseda 
klubu zastupitelů za hnutí Ostravak
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

- m²
693/7 -

Na 2895/18 -

–
- prodejna 83,90 m²
-

- prodejna 83,96 m²
- prodejna - 263,76 m²

INFORMACE 

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

–

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

Tři králové zavítali na radnici

Novoroční koncert sklidil mimořádný úspěch

Ve středu 2. ledna navštívili vedení našeho obvodu a naši 
radnici tři králové. Kašpar, Melichar a Baltazar zazpívali při 
příchodu do kanceláře starostky Zuzany Ožanové upravenou 
verzi písně Tři králové a nad dveře dle tradice napsali tři pís-
mena K+M+B a rok 2019. 

Do sbírky přispěli kromě starostky i ostatní členové vede-
ní obvodu – Valentina Vaňková, Alena Pataky, David Witosz  
a Rostislav Řeha.

„S charitou spolupracuje městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz dlouhodobě a v  tomto partnerství chceme 
i nadále pokračovat,“ uvedla starostka Zuzana Ožanová  
a dodala, že obvod mimo jiné poskytuje Charitě Ostrava  
i několik sociálních bytů. Ta je pak sama pronajímá vytipova-
ným lidem, a tím jim pomáhá začlenit se do běžného života. 
 

Organizátorem 19. ročníku Tříkrálové sbírky je Charita 
Česká republika. V Ostravě se na akci podílely Charita Os-
trava a Charita sv. Alexandra. V ulicích jste mohli tříkrálové 
koledníčky se zapečetěnými pokladničkami potkávat až do  
14. ledna. Přispěním do sbírky jste podpořili terénní progra-
my Charitního domu sv. Benedikta Labre, Hospic sv. Lukáše, 
Mobilní hospic a ošetřovatelskou službu sv. Kryštofa, Charit-
ní středisko sv. Lucie a chráněné dílny Charity sv. Alexandra. 
Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme. 

Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dár-
covské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777   (cena 
DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo ban-
kovním převodem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800  
a variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

Na ostravské Janáčkově 
konzervatoři se 15. ledna 
uskutečnil Tradiční novo-
roční koncert. S  hejtma-
nem kraje Ivo Vondrákem 
jej zahájila ředitelka kon-
zervatoře Soňa Javůrko-
vá, ale také naše starostka 
Zuzana Ožanová. Koncert 
sklidil mimořádný úspěch 
a podle slov pana hejtma-
na se vydařil: „Jsem na-
dšený, že je v našem kraji 
tolik nadějných a talento-
vaných muzikantů. Večer 
jsem si báječně užil, byl to 
opravdový zážitek.“

POŘÁDAJÍ

pátek OD HODIN2222019 19.00
VEČEREM BUDE PROVÁZET LIBOR BOUČEK.

Vystoupí zpěvačka Markéta Konvičková,
Michal Hrůza, Banda Del Caffe,

Michal Žáček a další

Vstupenky zakoupíte – www.ticketportal.cz

PLES
REPREZENTAČNÍ

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA2019
CLARION CONGRESS

HOTEL OSTRAVA

KZ GAMA: nejmenší rozhýbou tělo a popustí uzdu fantazii
To, že se děti málo hýbou, je stále 

častějším tématem hovorů na školní i 
domácí půdě.  K  tomu, jak zvednout 
děti a mládež od počítačů a tabletů, 
má přispět série sportovních aktivit, 
které se konají v  KZ Gama, a to 5., 
12., 19. a 26. února od 15 hodin. Děti 
z  mateřských škol pak mohou rozhý-
bat svá těla v  rytmu tance na Oprav-
dovém maškarním bále (15., 18. a 21. 

února od 10 hodin). O taneční zábavu, 
rej masek a soutěže se postará klaun 
Hopsalín, který nenechá sedět v kou-
tě malé ani velké účastníky karnevalu. 
V  průběhu února je pro děti školou 
povinné připraven pravidelný cyk-
lus výchovně-vzdělávacích seminá-
řů – Etiketa pro začátečníky, který se 
uskuteční ve dnech 25., 26., 27. a 28. 
února v 9 a 10.30 hodin. Tentokrát 

se děti seznámí s  tím, jak se chovat a 
také vhodně oblékat do kina, divadla 
nebo na koncert.  V závěru měsíce se 
KZ Gama promění na malířský ateliér. 
V  rámci interaktivního pořadu ilust-
rátora dětských knížek Adolfa Dudka 
mohou děti projevit svůj malířský um 
a rozvíjet svou fantazii, která nemá 
hranice. Pořad se koná 27. února v 9 a 
v 10.30 hodin.

Vedení města Ostravy a městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se společně dohodli na potřebě úprav 
zatravněné části Masarykova náměstí. 
Úpravy by měly být dočasné s ohledem 
na plánovanou zástavbu v horizontu 
5 až 10 let. Naším společným cílem je 
vytvořit oddychovou část centrálního 
náměstí reflektující současné moderní 
přístupy k veřejnému prostoru. Vede-
ní města Ostravy i městského obvodu 
mají zájem do diskuze zapojit širokou 
veřejnost, a to jak obyvatele města, tak 
odborníky. Cílem je nalezení společné 
shody na multifunkčním využití da-

Rok se s rokem sešel a také na odbo-
ru sociálních věcí bilancují, zda a jak 
byli úspěšní. „Jednou z oblastí, kde se 
nám výborně dařilo, bylo čerpání do-
tací. V  rámci sociálních služeb jsme 
v  roce 2018 obdrželi z  Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR – kapito-
ly 313 –, prostřednictvím Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, 2 mi-
liony korun na pečovatelskou službu 
v městském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, konkrétně na platy pracovní-
ků v sociálních službách, a pro odleh-
čovací službu 780 tisíc korun, rovněž 
na platy pracovníků v sociálních služ-
bách,“ vysvětluje Alena Pataky, mís-
tostarostka centrálního městského ob-
vodu, a pokračuje: „V rámci Programu 
na podporu zdravého stárnutí v  Mo-
ravskoslezském kraji pro rok 2018 
jsme obdrželi dotaci na projekt „Pod-
pora volnočasových aktivit seniorů 
v MOaP“100 tisíc korun. Z této dotace 
byly hrazeny aktivity pro seniory ob-

vodu, ať už velmi populární zájezdy 
do Prahy, na Hostýn, do Rožnova pod 
Radhoštěm či Marlenky, ale také di-
vadelní představení O. K. ART WAY, 
hudební pořady Novobělské babičky  
i Písničky pro radost. Dále byly hra-
zeny přednášky na  témata zdravotní 
– První pomoc – či technická – Práce 
s PC  – a Kino blíže seniorům – promí-
tání filmu Tátova volha v klubu senio-
rů na ul. Gajdošově.“

 Odbor sociálních věcí pod vedením 
Aleny Antoszykové zorganizoval také 
mezigenerační setkání žáků základ-
ních škol a seniorů – Hodinový vnuk, 
které bylo vzájemně velmi obohacující, 
neboť se povídalo, hrály hry, zpívalo  
a vznikaly také krásné rukodělné vý-
robky. 

„I pro rok 2019 se budeme snažit do-
sáhnout na vyhlašované dotační tituly 
a věřím, že v tomto roce budeme v zís-
kávání dotací minimálně stejně úspěš-
ní,“ dodala místostarostka. 

ného prostoru ku prospěchu obyvatel  
i návštěvníků města. Za tímto účelem 
se bude konat 25. února 2019 v 18 hod. 
v prostorách divadelního sálu Staré 
arény na Masarykově náměstí debata  
o využití daného prostoru, která by 
měla přinést další podněty a vyvolat 
potřebnou diskuzi. Tímto si vás součas-
ně dovolujeme pozvat na tuto debatu a 
budeme se těšit na setkání s vámi.

Lukáš Jansa,
 radní Moravské Ostravy a Přívozu  
pro oblast veřejného prostoru  
a architektury

Co s Masarykovým náměstím?

Volné byty v domě s pečovatelskou službou 

V čerpání dotací pro sociální oblast 
jsme byli úspěšní

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz oznamuje, že má v  součas-
né době tři volné byty o velikosti 1+1 
v domě s  pečovatelskou službou (dále 
DPS) v ulici Dobrovského 1069/53, Os-
trava-Přívoz.

Zájemci z  řad seniorů, případně pří-
jemců invalidního důchodu ve 3. stup-
ni, musejí splňovat podmínky uvedené 

v Zásadách pronajímání bytů v domech 
s pečovatelskou službou ZAS 2016 – 02, 
které jsou k dispozici na webových strán-
kách městského obvodu v sekci „Občan 
- potřebuji si vyřídit - sociální oblast a 
zdravotnictví - pronajímání bytů v DPS“, 
nebo na odboru sociálních věcí, oddělení 
sociální péče, ulice Nádražní 110, popř. 
na tel. 599 442 660 a 599 442 656.




