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Milé čtenářky, milí čtenáři,  
občané Moravské Ostravy  
a Přívozu,
kdo vyřeší problematiku parkování, do-
stane Nobelovu cenu míru. Tak by se  
dala ve zkratce shrnout situace v době, 
kdy poptávka po parkovacích kapaci-
tách překonala možnosti měst projek-
tovaných v jiných časech. Jedno auto na 
rodinu se stává normou a druhé, třetí v 
domácnosti není ojedinělou výjimkou. 
Co s tím? Co v takové situaci dělat? 
Rok zpátky na konferenci České par-
kovací asociace zazněly dvě informace. 
Za prvé: z parkovacího místa se stává 
komodita, která má svou cenu. V mno-
ha městech na západě tento fakt přešel 
do tak absurdní situace, že spekulanti 
s nemovitostmi nekupují jen byty, ale i 
parkovací místa, jejichž cena roste o de-
sítky procent ročně. Za druhé: Ostrava 
ve srovnání s ostatními městy ČR za-
spala. Zóny, které v Ostravě v posledních 
letech vznikly, nebyly žádnou novinkou 
a bohužel se při jejich zavádění nemy-
slelo na neduhy, s nimiž se již v jiných 
městech vypořádali. Patří mezi ně ne-
dodržování pravidel zóny. Praha to řeší 
speciálními vozidly, která kontrolují SPZ 
zaparkovaných vozů a jsou napojena na 
automatizovaný systém vyhodnocování 
přestupků. V Ostravě mají tuto činnost 
na starosti strážníci městské policie, 
kteří tak stojí před úkolem, jenž je nad 
jejich síly, což v jiných městech již dávno 
zjistili. Dalším neduhem je nemožnost 
sdílet parkování s návštěvníky obyvatel 
zóny. Zde se například město Brno vy-
dalo cestou kreditů pro každého občana 
s trvalým bydlištěm. 

Jak tedy dále s parkováním v Ostravě? 
Radnice MOaP se v příštím roce chystá 
zahájit práce na projektu inteligentního 
parkovacího systému v centru města. 
Tento pilot má dostat do navigace v re-
álném čase informace o obsazenosti 400 
uličních parkovacích míst. Hledání vol-
ného místa bude při využití technologií 
mnohem snazší, a navíc získáme tolik 
potřebná data pro chápání problematiky 
statické dopravy do budoucna. Pokud 
bude mít projekt úspěch a splní předem 
stanovené požadavky, obdobný postup 
chceme zavést i ve zbytku parkovacích 
zón na území obvodu. Další kroky pod-
nikáme v součinnosti s magistrátem 
města Ostravy. 15. října byl zveřejněn 
výsledek architektonické soutěže na par-
kovací dům u krajského úřadu. Skoro 
700 nových parkovacích míst znamená 
při 1200 místech parkovací zóny Šala-
moun solidní nárůst kapacity. Následu-
je projekt parkovacího domu u městské 
nemocnice, plány na parkovací dům u 
ulice Cingrovy, zvýšení kapacity parko-
vacích míst pod mostem Českobratrské 
atd.  Jsme na dobré cestě.

Nakonec je třeba zmínit, že radnice 
MOaP se aktivně podílí na připravované 
novele zákona o pozemních komunika-
cích, kde by mělo dojít k odblokování za-
staralých pravidel pro parkování v zóně.

David Witosz, místostarosta

Vzdali jsme hold vlastencům, kteří stáli u zrodu 
samostatného Československa

Slavnostního aktu v Husově sadu se zúčastnili starostka centrálního obvodu Zuzana Ožanová (vlevo), místostarostka Valentina 
Vaňková a místostarosta David Witosz.

Starostka městského obvodu Zuzana 
Ožanová se společně s dalšími zástupci 
obvodu i města zúčastnila v pondělí 28. 
října v Husově sadu vzpomínkové akce, 
která se konala u příležitosti oslav 101. 
výročí Dne vzniku samostatného Čes-
koslovenska. 

V tento památný den, 28. října 1918, 
zástupci Národního výboru českoslo-
venského zveřejnili provolání o vzniku 
Československa a vydali zákon o zříze-
ní samostatného státu. A tak na konci 
1. světové války, po rozpadu Rakouska-
-Uherska, vzniklo samostatné Česko-
slovensko. 28. říjen se tak stal význam-
ným mezníkem našich dějin. Právě 28. 
říjen býval v minulosti příležitostí, jak 
vyjádřit svůj nesouhlas s momentální 
situací ve společnosti.   

Věnci a kyticemi položenými k pa-
mátníku vzdali jednotlivé delegace a 
hosté hold vlastencům, kteří stáli u 
zrodu samostatného státu Čechů a Slo-
váků.

Čtyřdenní program SametOVA!!! je 
neuvěřitelně pestrý. Hned v pátek 15. 
listopadu se v centru města uskuteční 
pokus o živý řetěz. Organizátoři z Jazy-
kového gymnázia Pavla Tigrida akci po-
pisují jako pokus o obejmutí města od 
Ostravské univerzity až po Českou te-
levizi. Půjde o připomínku podobného 
lidského řetězu z listopadu 1989. Trasa 
bude uzavřena pro běžný silniční pro-
voz, na ulicích mají stát policejní a vo-

jenské vozy z doby normalizace. Až do 
večerních hodin se na náměstí  bude be-
sedovat, promítat dokumentární filmy, 
vyrábět samizdaty nebo pamětní klíče.

V sobotu se o velkou část programu 
postará Česká televize, která nabídne 
mimo jiné žánrově seskupené archivní 
záznamy. 

V neděli se ke slovu dostanou také 
ostravská divadla, uvedou ve formě 
scénického čtení a promítání ryze  

hornickou inscenaci podle knihy hor-
níka Ivana Landsmanna Pestré vrstvy. 

V pondělí patří notný kus programu 
i Technické univerzitě – VŠB. Ve stanu 
se koná mimo jiné přednáška pedagogů 

katedry architektury Fakulty stavební 
na téma Umění v architektuře za po-
sledních 30 let i workshop uměleckých 
slévačů. 

Více se dozvíte na: www.ostrava30.cz

Vážení občané Moravské Ostravy a 
Přívozu, jménem vedení radnice bych 
vás v listopadu ráda pozvala na Ma-
sarykovo náměstí. Od pátku 15. 11. 
do pondělí 18. 11. se centrální prostor 
města i našeho obvodu stane místem 
připomínek událostí, které proběhly 
nejen v Ostravě přesně před 30 lety. 
Čtyřdenním nabitým programem tak 

vyvrcholí společný projekt ostrav-
ských institucí a města Ostravy Sa-
metOVA!!!, který je oslavou letošního 
kulatého výročí  sametové revolu- 
ce.

Každý z nás, kdo patří ke generaci, 
jež 17. listopad 1989 zažila na vlastní 
kůži, na něj má nějakou ryze osobní 
vzpomínku. Můj 17. listopad je spo-

jen nejen s konkrétními událostmi 
na VŠB, kde jsem tehdy studovala, 
ale především s poznáním, že s větší 
svobodou přichází také větší zodpo-
vědnost za naše vlastní životy.  Ale o 
vzpomínku, jak to tehdy vypadalo v 
Ostravě, se s námi na straně 2 podě-
lí člověk nadmíru povolaný, novinář, 
spisovatel a divadelní kritik Ladislav 

Vrchovský, který v době před same-
tovou revolucí strávil řadu let těžkou 
prací v dolech. 

Přijďte s námi slavit na Masarykovo 
náměstí, kde v listopadu1989 proběh-
ly první demonstrace proti totalitní-
mu režimu a za svobodné volby. 

Zuzana Ožanová, 
starostka

Sametové pozvání na Masarykovo náměstí

Čtyři dny oslav svobody

Senioři, přihlaste 
se na zájezd!

Městský obvod Moravská Ostrava a 
Přívoz pořádá ve čtvrtek 21. listopa-
du pro seniory našeho městského ob-
vodu exkurzi s degustací v Pivovaru 
Ostravar. Exkurze bude organizovaná 
pro dvě skupiny po 18 osobách. První 
skupina navštíví pivovar od 10 hodin, 
druhá od 13 hodin.

Doprava není zajištěna, účastníci 
se dopraví na místo individuálně s 
využitím MHD na své náklady. Sraz 
přihlášených zájemců bude přímo 
před Pivovarem Ostravar v ulici 
Hornopolní 57 v Moravské Ostravě. 
Předpokládaná délka exkurze s degu-
stací je přibližně 2 hodiny a vstupné 
je zdarma.

Na zájezd se zájemci mohou hlá-
sit pouze osobně (u manželských 
párů stačí účast jednoho z man- 

želů) od pondělí 11. listopadu na 
informacích Úřadu městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz ve 
vestibulu radnice, a to v úředních 
hodinách v pondělí a ve středu od  
8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 
14 hodin. Každý účastník (stejně 
tak manželský pár) může absolvovat 
nejvýše tři zájezdy v průběhu roku 
2019.

Jedná se o poslední letošní zájezd 
pro seniory našeho městského obvo-
du, pokud nebude naplněna kapacita 
obou exkurzí a budou volná místa, 
mohou se od pondělí 18. listopadu 
přihlásit i zájemci, kteří již absolvo-
vali tři zájezdy. 

Akce jsou realizovány v rámci pro-
jektu Podpora volnočasových aktivit 
seniorů v MOaP v roce 2019, který je 
podpořen dotací z Moravskoslezského 
kraje.

Zveme vás  

na zastupitelstvo 
V pondělí 4. listopadu se od 15 ho-

din koná zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu. Schůze se bude konat v 
zasedací místnosti č. 306 Nové radnice 
(Prokešovo náměstí 8). Program a ma-
teriály naleznete na www.moap.cz

Parkovací karty
V průběhu října byl zahájen výdej 

parkovacích karet pro oblast centra 
a pro sídliště Fifejdy II, Fifejdy III a 
sídliště Šalamoun. Doporučujeme, 
abyste si přišli vyřídit kartu co nejdří-

ve, aby se předešlo čekání ve frontách, 
které bývají obvyklé na přelomu roku.

Parkovací karty typu R (pro fyzické 
osoby s trvalým pobytem ve vymezené 
oblasti) a typu A (pro fyzické osoby pod-
nikající nebo právnické osoby se sídlem 
nebo provozovnou a fyzické osoby vlast-
nící nemovitou věc ve vymezené oblasti) 
pro rok 2020 se vyřizují v přízemí budovy 
radnice na oddělení místního hospodář-
ství (nám. Dr. E. Beneše 555/6), a to vždy 
v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hod. a 
od 12.30 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 
11.30 hod. a od 12.30 do 14 hod.

Bližší informace uvedeny na interne-
tových stránkách městského obvodu.

Vedení obvodu odsoudilo útok  
na památník v Komenského sadech

Starostka městského obvodu Morav-
ské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová 
spolu s ostatními členy vedení radni-
ce odsuzuje ostudný útok neznámých 
vandalů na národní kulturní památku 
– památník Rudé armády v Komenské-
ho sadech. Vandalové polili červenou 
barvou spodní část památníku a po-
škodili jej dvěma nápisy. 

Památník, u něhož se tradičně konají 
pietní akce, byl odhalen rok po válce 

jako výraz vděku občanů Ostravy za 
osvobození našeho města v roce 1945. 
Jde o poctu padlým vojákům, jejichž 
ostatky jsou v památníku uloženy. 

Památník je ve správě našeho ob-
vodu. Vedení obvodu ve spolupráci s 
magistrátem města Ostravy v současné 
době intenzivně hledá restaurátora a 
specializovanou firmu, aby odstraňo-
vání červené barvy z památníku mohlo 
být zahájeno co nejdříve.
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Listopadové uzavírky silnic v našem obvodě 
Zima už pomalu ťuká na dveře, a tak 

uzavírek silnic v našem obvodě ubývá. 
Přesto se na některých místech stále 

pracuje. Ne vždy je jejich investorem 
naše radnice. Přinášíme proto podrob-
nější informace o probíhajících opra-

vách silnic na území našeho obvodu, 
které mají za následek uzavírky silnic a 
objížďky. 

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 

Palackého
Na Mlýnici -  

E. Krásnohorské
1. 10.–20. 12.

Beskydská stavební 
a.s.

částečná
Rekonstrukce a výstavba objektu  

domova Slunovrat

Ostrava bude regulovat reklamní smog. 
Vydala manuál s dobrými příklady 

✓ Správné označení provozovny z jednotlivých písmen na fasádě, je zde použita 
vhodná kontrastní barevnost.

Rada města Ostravy schválila v říjnu 
nařízení, kterým chce zlepšit dosavadní 
stav venkovní nevkusné reklamy. Cílem 
je kultivovat veřejný prostor a chránit 
urbanistický a architektonický charak-
ter města. Reklama zakázaná samozřej-
mě nebude, nicméně bude přiměřeně 
regulován její vzhled a umísťování. 

Regulace se dotkne jak jednotlivých 
městských obvodů, kulturních institucí 
a společností města, tak majitelů provo-
zoven a podnikatelů, kteří označují své 
provozovny nebo umísťují na budovy, 
na výlohy či na venkovní prostranství 
reklamy. V našem městském obvodu 
bude nová úprava závazná pro památ-
kové zóny Moravské Ostravy a Přívozu, 
a také pro ulice 28. října a Nádražní. 

Nařízení bude platit od 1. ledna 2020 
s tím, že město a podnikatelé se musí 
novým pravidlům přizpůsobit ve lhůtě 
jednoho roku. Výjimku představují slu-
nečníky a markýzy předzahrádek, kde 
budou mít podnikatelé na případnou 
úpravu dva roky. 

Podrobně jsou nová pravidla po-
psána v Manuálu umísťování reklamy 
města Ostravy, který je jak návodem 
pro proces schvalování reklamních 
nosičů, tak přehledem ukázek dobré a 
špatné praxe. Manuál je dostupný na 
www.ostrava360.cz. Město zároveň re-
alizuje komunikační kampaň směrem 
k podnikatelům i veřejnosti. Zájemci se 
mohou se svými dotazy, které se týkají 
regulace reklamy, obracet na magistrát 
hned několika způsoby: osobně každou 
středu od 13 do 15 hodin v kanceláři 
číslo 426 magistrátu města na Prokešo-
vě náměstí, e-mailem na reklama@ost-
rava.cz nebo telefonicky na lince +420 
599 443 182. 

Náš obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz chce podnikatelům vyjít vstříc a 
připravuje dotační titul, jehož cílem 
bude kvalitní estetizace veřejného pro-
storu v co nejkratším čase. 

Záměrem města není venkovní re-
klamu úplně odstranit, ale zlepšením 
jejího stavu zvýšit atraktivitu veřejného 
prostoru. Praxe jiných měst ukazuje, že 
tyto kroky vedou v konečném důsled-
ku k vyšší návštěvnosti dané lokality  
a jejímu oživení, což pro samotné pod-
nikatele představuje také více zákazní-
ků.                  Lukáš Jansa, radní

Vzpomínka na Ostravu 
před 30 lety

„Dědo, sametová revoluce, to je o 
módě? Jako že všichni začali chodit 
v sametu?“ ptá se mne vnučka. „Tak 
o módě ta revoluce rozhodně neby-
la, i když mnozí rychle poté co přišla, 
převlékali kabáty,“ odpovídám a za-
dělávám si na další otázky. Na některé 
odpovídám dodnes, i když od té chví-
le, kdy se tenhle rozhovor odehrál, už 
uběhlo několik let.

Otázka první: Jak to tehdy v listopa-
du 1989 vypadalo v Ostravě?

Jako v baště komunistického reži-
mu. Většina zdejších lidí pracovala v 
dolech a v hutích a režim si je hýčkal. 
Všude visela hesla Já jsem horník, kdo 
je víc?,  Ostrava, ocelové srdce re-
publiky! a podobná. Platy tu byly ve 
srovnání s některými jinými regiony 
mnohem vyšší. Bytový problém nee-
xistoval. Doly a hutě měly pro ty, kteří 
se jim upsali na deset a více let, pod-
nikové byty k dispozici. Takže když po 
událostech 17. listopadu na Národní 
třídě v Praze a v reakci na zvednutou 
vlnu odporu k totalitě komunisté za-
čali vykřikovat: „Socialismus si roz-
vracet nedáme!“, a začali strašit dra-
čím kapitalismem, nezaměstnaností a 
hladem, horníci a hutníci jim zpočát-
ku sedli na lep.  Když se mne Václav 
Havel zeptal, co se to na Ostravsku a 
Karvinsku děje, že lidé nevycházejí do 
ulic jako v jiných místech republiky, 
řekl jsem mu: „Ostrava je jako parní 
válec. Ten, než se rozjede, potřebuje 
tlak páry v kotli. A my zatím pod ten 
kotel přikládáme. Není se čeho obávat, 
ten válec se nakonec rozjede, a už ho 
nic nezastaví.“ A také že ano. Když se v 
odporu k totalitní vládě jedné strany k 

umělcům a studentům přidali horníci 
a hutníci, bylo vyhráno.

Otázka druhá: A proč se tedy nako-
nec přidali?

Právě kvůli tomu, co se stalo na 
Národní třídě. Na místě, kdy tehdej-
ší bezpečnostní složky státu, tehdejší 
policisté (předlistopadová Veřejná bez-
pečnost – VB a Státní tajná bezpečnost 
– StB) vytáhli obušky na nevinné lidi. 
Můj kolega z tehdejšího Dolu Antonín 
Zápotocký, dnes Důl Lazy v Orlové, 
člen KSČ, tehdy praštil se stranickou 
legitimací se slovy: „Moje děcko mi 
nikdo mlátit nebude!“ Změnil názor, 
když po večerním pátečním masakru 
na Národní třídě v Praze přijela v sobo-
tu ráno domů do Havířova jeho dcera 
se sešitou a ovázanou hlavou po úderu 
policejního obušku. Trpělivost došla.

Otázka třetí: A co dnešní Ostrava? 
Jak se liší od té před třiceti lety?

Je mnohem čistější a voňavější. Zmi-
zela autobusová nádraží, ze kterých při 
střídání směn odjížděly tisíce horníků 
v autobusech ke svým šachtám. Došlo 
k útlumu hornictví – pravda, příliš pře-
kotnému a v mnohém snad i zbyteč-
nému. Naštěstí ten útlum proběhl bez 
sociálních bouří. Ostrava se z ocelo-
vého srdce změnila v město mnohem 
modernější, průmysl se pomalu mění 
v práci s vyšší přidanou hodnotou. 
Dnešní Ostrava je kulturní centrum re-
gionu. I když pomalu, stále roste počet  
pracovních příležitostí, je tu výrazné 
vysoké školství. A i když město stále 
hledá novou identitu, zcela jistě ji na-
jde.

Ladislav Vrchovský

Novinář, divadelní publicista a kri-
tik, spisovatel, pořadatel kulturních 
akcí (mimo jiné je zakladatelem festi-
valu Folklor bez hranic) a politik La-
dislav Vrchovský pochází z Českých 
Budějovic. V letech 1969 až 1989 pra-
coval v dolech OKD, kam ho poslala 
KSČ za veřejný odpor proti obsazení 
Československa vojsky Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968. V roce 1989 
jako předseda stávkového výboru 
OKD organizoval generální stávku 
na Ostravsku. Po sametové revoluci 
se stal poslancem Federálního shro-
máždění za Občanské fórum (poté 
za Občanské hnutí), později byl také 
členem zastupitelstva města Ostravy. 
K jeho literární činnosti patří prózy 
Otřesová sloj Vladimír (v rozšířeném 
vydání pod názvem Z podzemí ke 
slunci), detektivní novela Vražda z 

vilnosti a román Kdy na slzy není čas. 
Žije v městském obvodě Moravská 
Ostrava a Přívoz.

Dědo, co je to sametová revoluce?

Mezioborová výstava Vše za 30 v Ostravském muzeu je jednou z akcí, které se v cen-
tru Ostravy konají u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Představuje veřejnosti 
to nejlepší, co muzejníci v průběhu třiceti let od listopadu 1989 získali do svých sbírek. 

Novými výukovými metodami  
ke hvězdám

Žáci se stali kováři

Díky podpoře EU, konkrétně pro-
gramu ERASMUS+ se podařilo za-
městnancům MŠ a ZŠ Ostrčilova získat 
finanční dotaci na vzdělávání pedago-
gických zaměstnanců. 

„Projekt podporuje zejména jazyko-
vé pobyty, případně pobyty s jazyko-
vým přesahem – formy výuky CLIL –, 
zavádění cizího jazyka do výuky. Díky 
tomu mohli čtyři naši zaměstnanci 
vycestovat na čtrnáctidenní zahra-
niční jazykový pobyt na Maltu. I přes 
podzimní termíny zde vládlo příjemné 
klima a čas po skončení lekcí mohli 
lektoři využít pro rozšiřování komuni-
kačních dovedností s novými kolegy,“ 
popisuje vzdělávací projekt ředitel MŠ 
a ZŠ Ostrčilova Michal Pernecký a po-
kračuje: „Po návratu zpět pedagogové 
získané dovednosti začali předávat 
v hodinách žákům. A nutno říct, že 

nové výukové metody jsou přínosné a 
žáci je hodnotí kladně. Očekáváme, že 
dlouhodobým přínosem projektu bude 
upevnění pozice ZŠ Ostrčilova na poli 
základních škol s výukou v anglickém 
jazyce, zvýšení prestiže školy, zkvalit-
nění spolupráce s jazykovými mluvčí-
mi, dětmi a rodiči dětí.“

Erasmus+ je vzdělávací program 
Evropské unie na období 2014–2020, 
který podporuje spolupráci a mobilitu 
ve všech sférách vzdělávání, v odborné 
přípravě a v oblasti sportu, mládeže a 
neformálního vzdělávání. Je nástup-
cem Programu celoživotního učení, 
programu Mládež v akci a dalších. V 
rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro škol-
ní sektor mohou mateřské, základní a 
střední školy vysílat své pracovníky do 
zahraničí s cílem jejich dalšího profes-
ního rozvoje.

„Ve výhni rozžhavím železo kujné...
sílu mám ohnivou, tváře mi hoří...“ 
Toto si celý poslední zářijový týden 
broukali třeťáci a u toho kovali s ko-
vářem na školním dvoře. Každý žhavil 
kus svého železa a nořil se do kovářské 
práce. Dětem pod vedením pana Mar-
ka Vodičky vznikly nádherné železné 
svícny. A proč to všechno? Děti se ve 
třetí třídě učí o starých řemeslech. Ne-

jen teoreticky, ale i prakticky si mnohá 
řemesla zkoušejí. 

Pan Vodička koval i se staršími dětmi 
a s deváťáky vyřezával loutky ze dřeva. 
V odpoledních hodinách měli možnost 
kovat zájemci z řad rodičů, dětí a učite-
lů. A jak moc je nutné železo rozžhavit? 
Ani málo, ani moc. Je třeba najít „ako-
rát míru“, tak jako je tomu s mnoha 
věcmi v životě

Atmosféru 17. listopadu 1989 na Masarykově náměstí v Ostravě zachytil svým 
objektivem fotograf Jiří Kudělka, rodák z Ostravy, jehož velkou retrospektivní výstavu 
Pád železné opony, která byla na podzim k viděni i v Ostravském muzeu, mohou nyní 
zhlédnout návštěvníci Letohrádku královny Anny v Praze.

A čeho se tedy regulace bude týkat? 
■  Plakáty, polepy a plachty na mobiliá-

řích, stožárech, mostních konstruk-
cích a sloupech, na ohrazení restau-
račních zahrádek a předzahrádek

■  Velkoplošné reklamy na markýzách 
a slunečnících na venkovních za-
hrádkách

■  Vlajky a prapory, které nejsou vyná-
šeny za pomoci stožárů pro vlajky

■  Upoutané balony nebo jiné tvary

■  Uliční převěsy pro plachty a plachty 
na stavbách, sochách, stromech, sto-
žárech či sloupech

■  Dopravní prostředky, jejichž účelem 
je šíření reklamy

■  Vnější polepy výloh a dalších skleně-
ných ploch

■  Další reklamní zařízení
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NÁZORY ZASTUPITELŮOstravica se probouzí k životu. Část 
budov se promění v kreativní centrum

V polovině bývalého módního domu 
Ostravica-Textilia v budoucnu vznik-
ne nové kulturní a kreativní centrum. 
Má být zaměřeno na mladší publikum 
a menšinovou kulturu, nabízet zajíma-
vé občanské služby a možnosti mezi-
národní spolupráce. Takový je záměr 
vlastníka objektu Daniela Zemana, 
který chce jeho přestavbu financovat z 
rodinných prostředků.

Na projektu se podílejí 

odborníci i studenti
Na projektu přeměny spolupracují 

renomovaní architekti a odborníci. Pa-
tří k nim např. architekt Martin Náh-
lovský ze studia Master Design, který 
je autorem architektonického řešení, 
nebo docentka Martina Peřinková, 
vedoucí katedry architektury VŠB-TU 
Ostrava, která do projektu v říjnu za-
pojila také mladé lidi — studenty pro-
střednictvím třídenního workshopu. 
Přihlásilo se do něj přes 30 zájemců 
nejen z VŠB-TUO, ale i pražští studenti 
a čerství absolventi architektury. 

Náplň a fungování kulturního a krea-
tivního centra by mělo zajišťovat nynější 
centrum Cooltour. „Cílem je dát Ostravici 
prostřednictvím rekonstrukce a přeměny 
novou náplň, která by nejen do centra 
Ostravy přitáhla lidi, ale zároveň je tam 
také po delší dobu udržela, což je hodně 
důležité,“ říká ředitel kulturního centra 
Cooltour Andrej Harmečko. „Naší před-
stavou je koncepce co nejvíce otevřená jak 
většímu množství jednotlivců, tak i skupi-
nám, kteří v Ostravici najdou místo pro 
svou činnost a zároveň vytvoří zajímavý a 
atraktivní program pro širší veřejnost,“ do- 
dává. 

Celý projekt chce Daniel Zeman 

veřejnosti představit v lednu příštího 
roku. Následovat bude administrativní 
zajištění přestavby objektu a vyřízení 
potřebných povolení – a samozřejmě 
realizace. Podle Zemana by první část 
mohla být připravena k využití už bě-
hem roku 2020, dokončení celého 
projektu vlastník předpokládá o rok 
později.

V druhé části komplexu 

vznikne hotel
Komplex Ostravice-Textilie se skládá 

ze čtyř budov. Zeman má ve vlastnictví 
2 z nich, přičemž jedna je památkově 
chráněna. Další dvě budovy (s památ-
kovou ochranou) od Zemana koupil 
liberecký podnikatel Michalis Dzikos. 
V části patřící Zemanovi byla během 
uplynulých 4 let, tedy od okamžiku, 
kdy Zeman plně zdevastované budovy 
převzal, provedena řada záchovných 
prací a objekt je staticky stabilizován. 

Podnikatel Michalis Dzikos chce 

„svou“ část komplexu přebudovat na 
hotel a ke stávajícím budovám přista-
vět další i s podzemním parkovištěm 
– v proluce, která vznikla na náměstí 
dr. E. Beneše po zbořeném Německém 
domě. Dzikos se specializuje na opravy 
architektonických památek první re-
publiky, realizoval je například v Liber-
ci nebo v Brně. V současné době reno-
vuje Barrandovské terasy v Praze, které 
koupil od Dagmar Havlové, manželky 
prezidenta V. Havla, v roce 2003.  

Luxusní obchodní dům Ostravica-
-Textilia v Ostravě fungoval od roku 
1930. V roce 2000, kdy ho vlastnil opav-
ský podnikatel Kamil Kolek, se ale v bu-
dově při nepovolené rekonstrukci zřítily 
stropy, a od té doby chátrá. V roce 2007 
získala historické objekty firma Ama-
deus Real, která z nich chtěla udělat sou-
část polyfunkčního obchodního kom-
plexu. Po sporech s obvodem a městem, 
které vyvrcholily zdlouhavým soudním 
jednáním, budovy prodala.

UMĚNÍ V CENTRU MĚSTA
Jan Václavík a Václav Fidrich: Křídla
Tentokrát se podíváme na letos re-

konstruovanou monumentální plastiku 
Jana Václavíka a Václava Fidricha Kří-
dla, která se nachází na ulici Vítkovické 
v blízkosti zastávky Dr. Malého. Plasti-
ka vznikla v rámci soutěže pro bývalé 
Ústřední autobusové nádraží (ÚAN) 
v letech 1971–72. Jan Václavík byl ost-
ravský sochař a pedagog, který je znám 
svými četnými mozaikami ve veřejném 
prostoru Ostravy, Kopřivnici či Nové-
ho Jičína. Václav Fidrich je havířovský 
sochař působící v našem kraji. Stejně 

jako Václavík vytvářel pro Ostravu např. 
betonové zastávky doplněné mozaika-
mi. Křídla jsou však monumentálním 
nadčasovým dílem, které svým umís-
těním v blízkosti ÚAN může evokovat 
skutečnost, že cestující se rozlétnou do 
všech směrů, či může představovat cesty, 
které se ze středové kovové části tvořené 
propojenými kovovými krychlemi roz-
bíhají. Dnes jsou již také vzpomínkou na 
zaniklé autobusové nádraží.

Lukáš Jansa, radní pro oblast 
veřejného prostoru a architektury

Sídliště Fifejdy
Máme přibližně rok po volbách a 

můžeme začít hodnotit, jak nová ko-
alice (Piráti, ANO, ODS) plní, co ve 
volebních programech slibovala. Piráti 
deklarovali novou politickou kulturu 
a jistě k ní patří splnit to, co občanům 
před volbami slíbili. Občany Fifejd bude 
zajímat slib, propojit sídliště Fifejdy s 
centrem projekty různých přemostění, 
lávek atd., a to jak pro chodce, tak pro 
cyklisty a lidi na vozíku. Realizace těch-
to projektů zatím neprobíhá, anebo je v 
přísném utajení, ale zbývají tři roky, tak 

se snad dočkáme. Piráti také slíbili, že 
rozšíří sběr oddělených komodit o po-
užité oleje z domácností. Na 6. zasedá-
ní zastupitelstva města vystoupil občan 
se stejným požadavkem. Pan primátor 
řekl, že „nebudou zavádět speciální 
nádoby na vyjetý olej, ani motorový, 
ani kuchyňský“ citace viz zápis. Piráti 
občana na zastupitelstvu nepodpořili. 
Uvidíme, jak se bude tento rozpor dále 
vyvíjet, zda Piráti půjdou za svým vo-
lebním programem, nebo ustoupí, aby 
neohrozili své nabyté funkce náměstků, 
místostarostů a radních.

Vít Macháček, KSČM

Vážení spoluobčané, dovolte mi od-
povědět na položené otázky pana za-
stupitele Macháčka.

1) Radnice městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz na úvodním 
zasedání k modernizaci železničního 
uzlu Ostrava deklarovala zájem pro-
dloužit podchod ve stanici Ostrava 
Střed od staniční budovy k obchodní-
mu centru Nová Karolina. Projekt je 
nyní ve fázi studie.

2) Prodloužená Místecká aneb ulice 
Cingrova: Magistrát města Ostravy 
připravuje ve spolupráci s ŘSD pro-
jekt, díky jehož realizaci budou moci 
chodci ze zastávky Stodolní i od býva-
lých Jatek přejít nerušeně – bezbarié-

rově jak železniční trať, tak Místeckou 
a pěší trasa je dovede až k městské ne-
mocnici.

3) Prodloužená Porážková: Zahájení 
etapy výstavby závisí na dořešení ma-
jetkoprávních vztahů – jednání probí-
hají. Dokud není znám jejich výsledek, 
nelze v úseku od mostu Českobratrské 
k podjezdu Mariánskohorské cokoli 
plánovat z důvodu zdržení (vyvlastně-
ní) či případných změn.

O všech těchto záležitostech je klub 
KSČM průběžně informován na pra-
videlných schůzích komise dopravy na 
MMO a jakékoli dodatečné informace 
velmi rádi poskytneme.

David Witosz, místostarosta

Kamery a ubytovny
Jsme rádi, že náš článek v minulém 

čísle přiměl vedení městského obvodu 
vystrčit hlavu z písku, otevřít oči a konat. 
Na zářijovém zastupitelstvu bylo přislí-
beno, že problematiku instalace kamer 
v lokalitě zadního Přívozu budou znovu 
řešit s občany a městskou policií. Věříme, 
že vše dopadne k prospěchu občanů a 
místních firem. Také doufáme, že bude 
vedení městského obvodu sledovat bez-
pečnostní situaci v obvodu průběžně a 
bude řešit aktuální problémy. Zatím vní-
máme situaci jinak. Občané se spoluprá-
ce od paní starostky a vedení obvodu ne-
dočkávají, a i proto se s problémy obracejí  
na nás.

Jedna z mnoha tíživých situací opět 
vznikla v okolí Komenského sadů. Dům 
vedle Krajské hygienické stanice v ulici 
Na Bělidle obývají lidé, kteří v lokalitě 
dělají hluk a nepořádek. V předcho-
zích letech jsme vyhlásili nesmiřitelný 
boj s ubytovnami na území městského 
obvodu – byla zrušena ubytovna v ulici 
Božkově, vyklizena a již zdemolována 
ubytovna v ulici Sokolské, docílili jsme 
vyklizení ubytovny v ulici Sadové. V 
tomto trendu jsme chtěli pokračovat. 
Problémy je třeba řešit hned v zárodku. 
Víme, že paní starostka byla o tomto 
problému informována občany a věří-
me, že bude konat a starat se o blaho 
svých občanů. 

Petra Bernfeldová, Ostravak

Můžeme paní Bernfeldovou ubez-
pečit, že bezpečnostní situací našeho 
obvodu se zabýváme, včetně okolí Ko-
menského sadů. Možná bezpečnostní 
rizika vyhodnocujeme a řešíme na pra-
videlných jednáních s emergenčními 
složkami. Stejně tak intenzivně jedná-
me o umístění dalších kamer v oblasti 
zadního Přívozu a zároveň se snažíme 
najít finanční prostředky na jejich pro-
voz, který stojí poměrně dost peněz – a 
to bývalá paní starostka moc dobře ví.

U „nesmiřitelného“ boje s ubytovna-
mi se bývalá paní starostka tak trochu 
chlubí cizím peřím: Budova ubytovny 
v ulici Sokolské byla v majetku města, 
nikoliv obvodu, a byla zrušena přede-
vším proto, že její technický stav byl ne-
únosný. Budovu ubytovny v ulici Bož-
kově, která podle tehdejšího vyjádření 
obvodu v tisku vlastně ani ubytovnou 
neměla být, obvod nechal „zlikvidovat“ 

z důvodu milionové ztráty na provoz a 
tzv. zkulturnění okolí (připomeňte si 
článek 18. 2. 2013 – deník Právo). Sou-
kromá ubytovna v ulici Sadové byla vy-
stěhována na základě záměru bývalého 
vedení obvodu o vyhlášení tzv. bezdo-
platkové zóny, na tento záměr reagoval 
vlastník a nabídl budovu k odprodeji. 
Bezdoplatkovou zónu ovšem obvod ni-
kdy nevyhlásil!  

Pokud se jedná o soukromé vlastnic-
tví, obvod do něj nemůže zasáhnout a 
soukromou ubytovnu vymístit. Může 
pouze kontrolovat dodržování zákon-
ných norem, resp. jejich porušování ve 
smyslu hluku a pořádku. Radnice není 
lhostejná k těmto jevům a problemati-
ku řeší v součinnosti s městskou policií, 
Policií ČR, sociálním odborem, a to 
buď přímo v reakci na podněty občanů, 
nebo na jednání emergenčních složek.

Vedení radnice

Parkování, či zahrádka?
Také se vám nelíbí, co se v poslední 

době stalo s pozemkem na křižovat-
ce ulic Poděbradova a Kolejní? Naše 
představa o tomto místě je zcela jiná. V 
loňském roce se nám konečně podařilo 
vyřešit dlouholetý soudní spor s vlast-
níkem pozemku, který na něm v rozpo-
ru se smlouvou provozoval parkoviště 
na nezpevněné blátivé ploše, a poze-
mek jsme získali zpátky do vlastnictví 
obvodu. Díky našemu několikaletému 
úsilí tak zmizelo nepovolené prašné 
parkoviště přímo pod okny mateřské 
školy. Zamýšleli jsme pozemek zkulti-
vovat a vybudovat na něm parkové od-
počinkové zákoutí. 

Oslovili jsme také provozovatele při-
lehlé Restaurace Slezska P.U.O.R., zda 

by nechtěl část pozemku využít pro 
restaurační zahrádku. Ten souhlasil a 
zahrádka měla být dle předložených vi-
zualizací vkusnou součástí otevřeného 
travnatého parkového prostoru i s dět-
ským hřištěm.

Série dodatků k nájemní smlouvě, 
které současné vedení radnice uzavře-
lo, však umožnilo vznik nevkusného, 
vydlážděného, oploceného území, kte-
ré nemá s původním záměrem nic spo-
lečného. 

Jen doufáme, že v zimních měsících 
nebude oplocený prostor opět sloužit 
jako parkoviště, jak už se jeví v těch-
to dnech. Takto si estetizaci veřejného 
prostranství rozhodně nepředstavuje-
me! Co na to pan radní pro architektu-
ru a veřejný prostor? 

Robert Adámek, hnutí Ostravak

Zpevněná plocha i oplocení jsou ne-
povolenými stavbami a nájemce již byl 
vyzván odborem majetkovým k bezod-
kladné nápravě. Naším zájmem je, aby 
zahrádky restaurací byly vkusné, proto 
jsme letos přistoupili k důsledné kon-
trole při žádostech o jejich povolení a 
jejich vzhled regulovali. Po dlouhých 
letech se setkáváme s pozitivní reakcí 
veřejnosti a v tomto trendu budeme 

pokračovat. Bohužel nedokážeme za-
bránit nepovoleným stavbám, ale v 
okamžiku, kdy je zjistíme, snažíme se 
je co nejrychleji odstraňovat. Já věřím, 
že veřejný prostor již příští rok nejen 
díky regulaci reklamního smogu dozná  
celé řady pozitivních změn a  odpo-
činkových zón postupně vznikne celá 
řada.

Lukáš Jansa, radní 

Zrekonstruované  

lavičky se vracejí 
Na jaře příštího roku bude cen-

trum Ostravy bohatší o dalších 47 
mobiliářových laviček! Prvních 13 
zrekonstruovaných laviček bylo již 
vyměněno v Husově sadu. Další na-
jdeme později i na Jiráskově náměstí, 
Poštovní ulici, na náměstí Dr. Edvar-
da Beneše a na Smetanově náměstí. 
Jejich rekonstrukce prochází nároč-
ným procesem pískování a lavičky 
získají i nový nátěr. Zářijové instalace 
rekonstruovaných laviček se zúčast-
nil osobně i místostarosta Moravské 
Ostravy a Přívozu pan David Witosz: 
„Je to zatím začátek, v renovaci mobi-
liáře budeme dál pokračovat. Lavičky 
byly již doopravdy v neutěšeném stavu 
a věřím, že tato změna bude u občanů 
přijata pozitivně. Navíc jsme v sou-
vislostí s touto akcí vypověděli smlou-
vu na reklamní lavičky, které byly po 
centru města rozmístěné. Obvod za ně 
získával 500 korun ročně a myslíme 
si, že do centra tyto reklamní lavičky 
nepatří.“ 

Ostrava postaví parkovací 

dům s 679 místy
Město Ostrava uzavře smlouvu s 

autorem vítězného návrhu parkova-
cího domu, společností Projektstudia 
EUCZ, na zhotovení projektové do-
kumentace. Samotná stavba by mohla 
začít v roce 2021.  Porota vybírala ze 
42 kvalitních návrhů, vítězný návrh 
parkoviště bude připomínat sochu a 
je zajímavou reakcí na návrh koncert-
ní haly. Do struktury města přinese 
nový prvek, kterým ho obohatí.

Parkovací dům zaplní volné místo 
na exponované proluce v sousedství 

Krajského úřadu Moravskoslezské-
ho kraje v blízkosti Domu kultury 
města Ostravy na místě dnešního 
parkoviště, přiléhajícího k budově 
České správy sociálního zabezpečení, 
které má kapacitu 70 aut. V lokalitě 
je dlouhodobý nedostatek míst pro 
stání rezidentů, ale také zaměstnanců 
a návštěvníků řady institucí, které v 
místě sídlí. Bude mít jedno podzemní 
a šest nadzemních pater s tím, že ve 
spodní části bude průchozí. Nabídne 
až desetkrát více parkovacích míst 
než současné parkoviště, na kterém 
se bude stavět. Se zahájením stavby se 
počítá v roce 2021.

Uvnitř bývalého módního domu Ostravica-Textilia probíhají stavební práce.

Vizualizace nového parkovavcího domu.
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INFORMUJEME

NA KOLE BEZPEČNĚ

VOLNÉ BYTY 

30. dubna 3060, 3059/4,6 
část jednotky 3060/902 – 226,38 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
Masarykovo nám. 3/3 – prodejna 166,17 m²
Na Jízdárně 2895/18 – kancelář  26,90m²
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
Solná 2576/3 - prodejna  164,08 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

Při revitalizaci aleje na Zborovské ulici 
nám pomůže i nová technologie

 V centru Ostravy se objevuje čím dál více cyklistů

Městský obvod započal s revitalizací 
třešňové aleje v ulici Zborovské. Jedna 
z nejhezčích alejí v Ostravě byla bohu-
žel před čtyřmi lety napadena zákeř-
nou houbou Ohňovec ovocný, která 
se šíří kontaminovaným nářadím při 
ošetřování stromů, způsobuje vysy-
chání kmene i větví stromů a postupně 
je zahubí. 

Nemocné stromy nahradí 
okrasné višně

Při revitalizaci aleje došlo k odstra-
nění celkem 22 nemocných stromů, 

V centru Ostravy potkáváme na jízd-
ních kolech čím dál více lidí. Může za 
to rostoucí obliba této dopravy, ale i do-
stupnější možnosti v podobě sdílených 
kol v ulicích. Ne vždy ale cyklisté do-
držují dopravní předpisy a ve zvýšené 
míře se objevují v ulicích centrálního 
obvodu na chodnících, kde ohrožují 
pěší. Proto jsme se rozhodli, že vám 
budeme pravidelně připomínat zá- 
sady bezpečné jízdy.

1. Před jízdou zkontrolujte stav 
kola a jeho výbavu. Kolo má být správ-
ně seřízené, funkční, s velkým důrazem 
na brzdy. 

2. Důležité je vidět a být viděn. Vi-
zuální kontakt výrazně snižuje riziko 
kolize. Proto používejte pestrobarevné 
oblečení. Důležité je vybavit sebe i kolo 
reflexními prvky, jako jsou pásky, odraz-
ky. Ostudou není ani obléct si reflexní 
vestu. Za snížené viditelnosti pak pou-
žívejte přední a zadní blikačky a světla.

3. Na kolo v žádném případě nese-
dejte pod vlivem alkoholu a omam-
ných látek. Myslete na to, že v případě 
postihu je na cyklistu nahlíženo jako na 
jiného řidiče motorového vozidla.

4. Kolo nepatří na chodník. A to ani 
sdílené. Kolo patří na cestu, cyklostez-

ky a k tomu určené další trasy. Cen-
trum Ostravy je jimi bohatě protkané. 
V celém městě jsme v roce 2018 měli k 
dispozici už 250 kilometrů cyklostezek. 
A další kilometry přibývají. Tak je, pro-
síme, využívejte naplno.

Mysleme na to, že musíme s řidiči 
motorových vozidel vycházet. Všichni 
máme nárok na prostor, ale je nutné se 
navzájem tolerovat a respektovat. Další 
zásady bezpečné jízdy na kole v centru 
města přineseme v příštím vydání zpra-
vodaje Centrum. 

Připraveno ve spolupráci 
se společností Besip

Zaměstnanci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz se v polovině října zapojili do sbírky potravinové po-
moci. „Tato akce, která se koná v rámci mezinárodního dne za 
vymýcení chudoby, probíhá v našem úřadu pravidelně už ně-
kolik let. Letos se zapojil zhruba stejný počet dárců jako loni. 
Na přiložené fotografii se můžete podívat, kolik a jaké dru-
hy potravin naši zaměstnanci v rámci sbírky darovali,“ řekl 
tiskový mluvčí David Račák a dodává, že všechny potraviny 
byly předány zaměstnancům úřadu pro Potravinovou banku 
v Ostravě.

Potravinové banky shromažďují potraviny a distribuují je 
charitativním a dobročinným organizacím, odkud se jídlo 
dostává k dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, li-
dem bez domova a v nouzi. V loňském roce shromáždily po-
travinové banky v České republice 4127 tun potravin. Pomoc 
využilo na sto tisíc lidí a hodnota zachráněných potravin se 
blížila částce 282 milionů korun.

které však obratem nahradí nová vý-
sadba, dokonce bohatší než ta původní. 
„Projekt na výměnu nemocných stromů 
existuje už od roku 2016, ale dosud zřej-
mě nebyl prioritou. My už ale čekat na 
další zhoršení stavu nechceme, a proto 
jsme přistoupili k obnově nakažených 
stromů. Nyní vysadíme za odstraněné 
stromy 39 višní chloupkatých „Rancho“, 
které budou svou protáhlou korunou pro 
tuto ulici dokonce vhodnější,“ říká mís-
tostarosta Rostislav Řeha. Višně dorůs-
tají do výšky deseti až patnácti metrů a 
jejich koruna v dospělosti připomíná 

protáhlou slzu. Jejich květy mají krás-
nou růžovou barvu, což jistě potěší 
hlavně na jaře všechny kolemjdoucí. 
Okrasné višně nejsou náročné na půdní 
podmínky a nevadí jim silný mráz ani  
vítr. 

Čidla budou monitorovat 
půdu

Ale pouze u nové výsadby nezůsta-
ne, technické služby si při této akci 
vyzkoušejí i novou technologii. „Stá-
le hledáme nové způsoby, jak správu 
naší zeleně zefektivnit a dosáhnout tak 
lepšího stavu za použití minimálních 
prostředků, kterých obvod nemá zrov-
na nazbyt. Proto nyní využijeme tech-
nologii půdních čidel, která nám budou 
online monitorovat vlhkost a teplotu 
půdy. Péče o nově vysazené stromy tak 
bude vycházet s přesnějších údajů, než je 
pouhá vizuální kontrola právě v období, 
které je pro uchycení nových stromků tak 
důležité,“ doplňuje místostarosta Řeha. 
Projekt potrvá prozatím rok a pak bude 
vyhodnocen, čidla pak mohou zůstat 
na stávajícím místě, nebo se přesunout 
na jiné zvolené stanoviště, nebo může 
dojít k jejich rozšíření. Náklady na roč-
ní provoz projektu jsou zhruba 30 tisíc 
korun a veřejnost se bude moci s jeho 
průběhem a výsledky také seznámit na 
našich stránkách. 

Při říjnovém zájezdu navštívili se-
nioři Moravské Ostravy a Přívozu 
malebnou vesnici Čejkovice na Ho-
donínsku, kde absolvovali hodinovou 
exkurzi bylinkového ráje Sonnentor a 
následně i prohlídku nedalekých his-

Od 1. ledna 2020 vstupuje na zá-
kladě novely veterinárního zákona 
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost 
označovat psy na území České repub-
liky mikročipem.

Mikročipem označují psa soukromí ve-
terinární lékaři, kteří jsou oprávněni vyko-
návat veterinární léčebnou a preventivní 
činnost. Pořízení mikročipů se pohybuje 
mezi 120 až 450 korunami s tím, že záleží 
na jeho typu. K tomu pak připlatíte ještě 

Starostka městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz Zuzana Ožanová 
a místostarosta David Witosz se zú-
častnili slavnostního zahájení výstavy 
Košicko – Bohumínská dráha, slezská 
část Bohumín, která bude k vidění až 
do května příštího roku v nádherných 
prostorách Železničního muzea mo-
ravskoslezského v budově vlakového 
nádraží Ostrava-střed. 

Návštěvníci zde mohou zhlédnout 

za jeho aplikaci. Cenu si veterináři určují  
sami.

Na území statutárního města Ost-
ravy je povinnost chovatelů označit 
psa čipem zavedena obecně závaznou 
vyhláškou již od roku 2013, kterou se 
upravuje trvale označování psů a evi-
dence jejich chovatelů. Neoznačením 
psa čipem se chovatel dopouští pře-
stupku a hrozí mu až dvacetitisícová 
pokuta.

nejen zajímavosti o této významné sou-
kromé trati, která spojovala Uhry přes 
Těšínsko a Karvinsko s Pruskem, ale i 
dosud nepublikovaná nová fakta a do-
kumenty. V jedné místnosti je k vidě-
ní dokonce dobově zařízená dopravní 
kancelář výpravčího z první poloviny 
20. století a vedle výpravní budovy ná-
draží stojí nově úžasná parní lokomoti-
va řady 310.001 (Kafemlejnek). 

torických Templářských sklepů, spo-
jenou s degustací čtyř přívlastkových 
vín. Celodenního zájezdu se zúčastni-
ly i místostarostky Moravské Ostravy 
a Přívozu Alena Pataky a Valentina 
Vaňková.

Zaměstnanci úřadu  
se zúčastnili potravinové sbírky

Čejkovice naše seniory okouzlily

Nezapomeňte očipovat svého psa

Nová výstava v Železničním muzeu 
moravskoslezském

Rozmístění kontejnerů
na velkoobjemový odpad

Seznam míst, kde budou velkoobjemové kontejnery přistaveny, je pouze ori-
entační. Z důvodu momentálního stavu v daný den (parkující vozidla, stavební 
práce aj.) mohou být kontejnery přistaveny v nejbližším možném okolí uvedené 
adresy. Velkoobjemové kontejnery jsou rozváženy v době od 7 do 14 hod. a 
odváženy následující den rovněž v těchto hodinách. 
25. 11.  Ahepjukova 4, 19 a 29, Gen. Píky 16 a 1A, Gen. Janouška 1 a 10, Horno-

polní 53, Lechowiczova 13 a 19, Senovážná 14, Na Fifejdách 13.
26. 11.  Gen. Píky 3, 17 a 26, Gen. Janouška 3, J. Brabce 1, 11, 15, 25–27 a 43–45, 

Lechowiczova 2 a 31, Oskara Motyky 2–4.
27. 11.  Českobratrská 61–63, Garážní 18, Hornopolní 35 a 43, Sládkova 4–6, 16 

a 26, Varenská 6, 16, 26, 32–34 a 36.
28. 11.  Dr. Malého 45 a 59, Gajdošova 34B a 47, Havířská 6, Hornická 52 a 47, 

Na Jízdárně 19 a 24, Na Široké 16, Nedbalova 28, Sportovní 26.
Další rozmísťování bude pokračovat v prosinci 2019.

 Nová výsadba v ulici Zborovské bude bohatší než ta původní.

Senioři z Moravské Ostravy a Přívozu v doprovodu místostarostek Valentiny Vaňkové 
a Aleny Pataky navštívili sklepy Templářských rytířů. 

Starostka Zuzana Ožanová (čtvrtá zleva) a místostarosta David Witosz (třetí zleva) 
při zahájení výstavy v Železničním muzeu moravskoslezském.

Zájezd se uskutečnil v rámci projektu 
Podpora volnočasových aktivit seniorů 
v MOaP v roce 2019, který je podpořen 
dotací z Moravskoslezského kraje.


