ZPRAVODAJ

senátora Zdeňka Nytry
Společně jsme (nej)silnější
Senátoři ODS a TOP 09 vytvořili společný
klub, který ponese název ODS-TOP 09.
Předsedou klubu je Zdeněk Nytra (ODS),
prvním místopředsedou Tomáš Czernin
(TOP 09).
Nejpočetnější klub navrhuje podle zvyklostí předsedu Senátu. Miloš Vystrčil (ODS)
předsedou Senátu zůstane i ve 13. volebním
období, které začíná 11. listopadu 2020.
Má podporu klubů Starostů a nezávislých,
lidovců a klubu Senátor 21.
_____________________________________
Gratuluji Zdeněk Nytra ke zvolení předsedou
senátorského klubu ODS. Jsem moc rád, že se
v Senátu podařilo ustavit společný senátorský
klub ODS a TOP 09.
Společně jsme silnější.
_____________________________________
Petr Fiala, předseda ODS - Facebook
Klub ODS-TOP 09 je s 26 členy nejsilnější
díky posílení ve volbách, čtyřem senátorům
z TOP 09 a novému senátorovi za Pelhřimovsko Jaroslavu Chalupskému (za Svobodné) - kandidoval s podporou TOP 09 a ODS.
Starostové po odchodu zástupců TOP 09
mají v klubu 24 senátorů. Třetí nejsilnější
frakcí je klub KDU-ČSL s 12 členy. Klub
ANO po příchodu tří zbývajících senátorů
ČSSD bude devítičlenný. Klub pro liberál-

Konečně!
Pět automatických linek na výrobu roušek se rozhodla dodat tchajwanská firma
Autoland Technology po návštěvě českých
senátorů na Tchaj-wanu (14. září). Ministr
Havlíček ale následně uvedl, že se „nejedná
o obvyklý humanitární dar, který lze jen tak
přijmout a někomu darovat“ a že „je třeba
postupovat v mezích zákona a dbát na nenarušení hospodářské soutěže.“
Bylo třeba vyřešit, kdo zaplatí celní poplatek, kdo se postará o převoz, následnou
údržbu, nebo kdo bude komunikovat s tchajwanskou stranou. Trvalo více než měsíc,
než předseda senátu Miloš Vystrčil se senátory Pavlem Fischerem a Lumírem Kantorem dohodli s ministry Karlem Havlíčkem

ní demokracii - Senátor 21 bude mít osm
členů. Mimo frakce zůstávají senátoři Pavel
Fischer (nezávislý) a Jaroslav Doubrava
(za Severočechy).
„S předsedy dalších senátorských klubů
jsme se dohodli, že snížíme počet místopředsedů z pěti na čtyři. Senát bude mít předsedu,
prvního místopředsedu a tři místopředsedy,“
oznámil předseda klubu ODS-TOP 09
Zdeněk Nytra. Místopředsedy horní komory
Parlamentu podle dohody zůstanou Jiří
Růžička a Jan Horník z klubu Starostů a Jiří
Oberfalzer z klubu ODS - TOP 09. Nováčkem bude Jitka Seitlová (KDU-ČSL).
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Jsme v tom společně.
Pokusme se proto nyní v této
vypjaté době být k sobě navzájem
zodpovědní, slušní a tolerantní.
Podporujme se navzájem a pomáhejme nejzranitelnějším z nás.
Zachovejme si také zdravý rozum,
nadhled a humor.
Jsme v tom společně a společně to
dokážeme zvládnout!
(Prohlášení generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky)

S prvním místopředsedou klubu ODS - TOP 09
Tomášem Czerninem na tiskové konferenci.

Asi všichni vidíme, co je dnes špatně:
neodpovědné hospodaření, rozvrat důvěry ve stát, žádný plán pro budoucnost.
To všechno jde napravit, ale nebude to
jednoduché.

Senátorská kancelář
a Tomášem Petříčkem jasné kroky směřující
k přijetí a využití linek. (19. října)
Linky by měly být spuštěny v polovině listopadu a jejich provoz by z části měla zajistit
Vězeňská služba ČR (2 linky), zbylé tři by
měly být vysoutěženy. Zájem podnikatelů
je velký!
_____________________________________
Dohoda s ministry. Linky darované Tchaj-wanem
vychrlí milion roušek týdně.
_____________________________________
Každá linka vyrobí třicet zdravotnických
roušek nebo respirátorů za minutu, což dělá
za týden objem přibližně milion kusů.
ODS vyzvala vládu, ať nenakupuje předražené roušky z Čínské lidové republiky, ale
od českých výrobců! Tato výzva se nevztahuje k první koronavirové vlně (březen –
květen), ale k současnosti.

Sokolská třída 1204/8, Ostrava.
Návštěvním dnem je každé pondělí
od 11 do 16 hod. Můžete mě kontaktovat
i mimo návštěvní den.
Telefon: 727 852 390
E–mail: senat.nytra@gmail.com

Najdete mě také
facebook.com/NytraZdenek
twitter.com/zdeneknytra
https://www.instagram.com/
zdeneknytra2018/

www. zdeneknytra.cz

Senát si dotace pohlídá

Senát uctil památku svého předsedy Jaroslava Kubery lavičkou nesoucí jeho jméno.
Na snímku ze slavnostního odhalení je paní Věra Kuberová, 1. místopředseda Jiří
Růžička a předseda Miloš Vystrčil.

Restriktivní opatření? - Ano!
Ale logická a opodstatněná
Senátní schůze od dubna do října (celkem
8) byly ve znamení koronavirové epidemie.
Hlavní témata:
✱ Stát nemůže šetřit tam, kde se šetřit nedá.
✱ Ponechat lidi bez práce, bezpečí, nebo kvalitního zdravotnictví si nemůžeme dovolit.
✱ Ošetřovné zaměstnancům po celou dobu
uzavření škol kvůli epidemii koronaviru
nebo nařízené karantény dítěte.
✱ Příspěvky podnikatelům, kterým vláda
uzavřela provozy nebo omezila podnikání.
✱ Odklady povinných obvodů.
Na 26. schůzi (20. srpna) jsem řekl: „Senátu
přísluší zhodnotit, jak se Česká republika
s pandemií koronaviru vyrovnala, ale hlavně,
jak bude a je připravena na budoucí podzimní
období.
Vídáme teď v televizi, že už se něco ve státních hmotných rezervách dováží. Na druhou
stranu některé smlouvy na nákup pomůcek
jsou teprve podepsané, jiné smlouvy teprve
na podpis ze strany státních hmotných
rezerv čekají, takže si vůbec nejsem jistý,
kde pomůcky jsou a zda jich bude dostatek.
Nemocnice jsou, podle veřejných zdrojů,

připraveny na případnou druhou vlnu na tři
týdny až měsíc, ale státní hmotné rezervy
zatím připraveny nejsou.
Jak fungují naše ministerstva? Zase příklad
z praxe: Jeden podnik se dotazoval na ministerstvu práce a sociálních věcí, kam poslal dotaz
14. 4., že neví, jestli může podat žádost do programu Antivirus v režimu A, nebo B. Odpověděli mu 19. 6., po více než dvou měsících, že je
to jeho zodpovědnost, ať si to prostuduje na internetu, že oni mu neporadí, že on zodpovídá
za to, ve kterém programu si požádá. Takhle si
nemyslím, že by měla naše vláda pracovat.“
„Naprosto nerozumím zúžení otevírací doby
obchodů,“ uvedl jsem na 28. schůzi (29.10.).
Opatření se míjí účinkem, protože hrozí větší kumulace lidí v obchodech ve všední dny
odpoledne poté, co lidi skončí v práci, a v sobotu, kdy si lidé budou nakupovat i na následující den. Vyzval jsem ministra Blatného,
aby příští restriktivní opatření byla logická,
předvídatelná a podložená. „Každému z nás
se budou lépe dodržovat opatření, která jsou
nutná v boji s covidem, když bude vědět vědět,
proč to opatření je a jak je podloženo daty.“

V červnu 2019 začala svou činnost Dočasná
komise Senátu k návrhům auditních zpráv.
23. října minulého roku dospěla po vyhodnocení auditů týkajících se dotací EU pro holding Agrofert a premiéra Babiše k předběžnému závěru, že předseda vlády je ve střetu
zájmů. Senát poté prodloužil komisi mandát
až do října 2020.
Komise se musela vypořádat i s neochotou
státních orgánů: ministerstva jí odmítla poskytnout návrhy auditních zpráv Evropské
komise, které se týkají premiéra Andreje
Babiše. Tři ze čtyř oslovených ministerstev
navíc odmítla vyslat své zástupce.
Teprve v únoru letošního roku dostala komise
oficiální verzi prvního z auditů Evropské
komise. Ve stejném měsíci přijela do ČR skupina europoslanců. Ti neřešili pouze aktuální
situaci, ale v obecné rovině také potenciální
zastropování dotací či pravidla jejich čerpání.
V Česku začal platit klíčový paragraf 4c zákona
o střetu zájmů (zakazující poskytování dotací
obchodní společnosti, v níž má veřejný funkcionář či jím ovládaná osoba podíl alespoň 25 %)
9. února 2017. Počátkem února 2017 také Babiš
převedl svůj majetek do dvou svěřenských fondů.
Evropští auditoři ve své zprávě uvádějí: „Manželka pana Babiše je členem rady protektorů a je
považována za rodinného protektora. Rodinného protektora jmenuje pan Babiš a ten také
může odvolat tuto osobu z funkce bez uvedení
důvodu. Rada protektorů není usnášeníschopná,
pokud není přítomen rodinný protektor.“
Závěrečné usnesení schválené Senátem (říjen
2020) uvádí, že premiér Babiš naplňuje svým
postavením povahu střetu zájmů, je nadále
ovládající osobou holdingu Agrofert a dalších
obchodních korporací, které vložil v roce 2017
do svěřenských fondů.
Protože současná právní úprava neumožňuje
efektivně řešit případný střet zájmů veřejných
funkcionářů, projednala dočasná komise návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.
Na jednání předsedů všech senátorských
klubů bylo dohodnuto, že dočasná komise pro
audity z Evropské unie se mění na stálou komisi. Jejím úkolem bude i nadále dohled nad
poskytováním dotací z veřejných rozpočtů.

Kompenzační bonus: společná práce
16. června 2020 Poslanecká sněmovna
drtivou většinou schválila pozměňovací
návrh Senátu k „daňovému balíčku“. Tímto
aktem se navrací obcím 1 200 Kč na občana,
tedy finanční prostředky, o které byly a jsou
kráceny jejich rozpočty v souvislosti s vyplácením tzv. kompenzačního bonusu OSVČ
a malým s.r.o.

„Já si myslím, že v podstatě není důležité poměřovat si velikost ega, kdo má zásluhu na pomoci obcím, protože hlavně malé obce dneska
opravdu, co se týká rozpočtu, velice strádají.
Vláda připravila kvalitní návrh, Senát ho přeměnil do pozměňovacího návrhu a je na vás,
jestli dneska tento návrh schválíte a vlastně tím
ukončíme legislativní proces.“

Senátní návrh jsem ve Sněmovně obhajoval
a vysvětloval z pozice místopředsedy Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí. Na závěr jsem řekl:

Při následném hlasování o senátním návrhu,
tedy o kompenzaci obecních rozpočtů ve výši
1 200 Kč na obyvatele, hlasovalo pro návrh
179 přítomných poslanců, žádný nebyl proti.

Více zpráv z jednání Senátu na http://www.zdeneknytra.cz/senat/zpravy-ze-senatu

Dobrá kandidátka,
spojení s T0P 09 přínosem

Před říjnovými volbami jsem na svůj
facebook napsal: „…máme ideální
příležitost zhodnotit činnost Andreje Babiše při nastávajících volbách
do krajů a třetiny Senátu. Dejme mu
vědět, že už máme opravdu dost toho
lhaní, oblbování a argumentace čísly,
která se mu právě hodí, dost arogance
a nebojím se říct přímo neumětelství,
se kterým řídí tento stát.“
Jaké je mé hodnocení volebního
výsledku?- ODS potvrdila, že je
hlavní opoziční silou. Získali jsme
nejvíce mandátů po vítězném ANO,
jehož hlavním trumfem v kraji byl
populární hejtman prof. Ivo Vondrák.
Naše spojení s Topkou se ukázalo jako
přínosné, což ukázaly i preferenční
hlasy na kandidátce – hlavně však je
perspektivní i v celostátní politice.
Jakub Unucka jako lídr naší kandidátky se ukázal jako správný člověk
na správném místě.

Noví členové senátorského klubu ODS - TOP 09 z moravskoslezského regionu: uprostřed Ondřej
Šimetka, lékař, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava zvolený
za senátní obvod 72, vpravo Herbert Pavera, zvolený za senátní obvod 68, starosta Bolatic. Snímek pořízen
ještě před říjnovými volbami do Senátu.

OBVOD Č. 70

KRAJSKÉ VOLBY 2020, Senátní
obvod 70, procento hlasů pro ODS
s podporou TOP 09
(volební okrsky seřazeny od největší
po nejmenší podporu)
Lhotka
23,45 %
Petřkovice
22,86 %
Stará Ves n. O.
16,99 %
Michálkovice
15,56 %
Šenov
14,93 %
Radvanice + Bartovice 14,55 %
Václavovice
14,26 %
Mar.Hory + Hulváky 13,62 %
Vítkovice
12,40 %
Vratimov
12.25 %
Nová Ves
11,86 %
Hošťálkovice
9,14 %
Ve volebním okrese Ostrava získala
ODS s podporou TOP 09 15,69 % .
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▶ Kolik neinformovaných ještě zbývá?

Občané Vítkovic se konečně dozvěděli, že i soukromí majitelé mohou získat dotaci z města na obnovu
památkových budov. V Lidické a Nerudově ulici
se tak dočká opravy pět domů tzv. štítové kolonie
z 90. letech 19. století. „Je to vůbec poprvé, kdy
vítkovičtí občané takovou dotaci získali. Přitom
podobné projekty město vypisuje každoročně, jen
o tom obyvatele Vítkovic nikdy nikdo neinformoval,“ prohlásil v obvodním zpravodaji starosta
Vítkovic Richard Čermák. Město Ostrava uhradí
padesát procent nákladů na opravy fasád, výměnu
oken a další údržbu.

▶ Postaví levněji, než předpokládali

Hrabová se po letech dočká nového kulturního sálu.
Přízemní objekt naváže na stávající budovu úřadu,
konkrétně na zasedací místnost zastupitelstva, s níž

bude také propojen. Projekt na sál s kapacitou sto
osob a venkovní terasou je hotov, stejně jako výběr
zhotovitele, jehož nabídka byla podle Hrabovských
listů o 3 miliony levnější než předpokládaná cena
veřejné zakázky. Stavba může začít.

▶ Slezská je společensky odpovědná

Městský obvod Slezská Ostrava byl oceněn za společenskou odpovědnost za rok 2019, v kategorii
obcí s rozšířenou působností získal druhé místo.
Ocenění každoročně vyhlašuje a předává hejtman
Moravskoslezského kraje.

▶ Opravili sochy i obrazy svatých

Město Šenov ve spolupráci s partnerskou obcí Strumieň z Polska realizovalo v letech 2019/ 2020 projekt s názvem Zachování a zpřístupnění kulturních
atraktivit Zámeckého parku Šenov, na něž získalo
dotace z EU. Konkrétně se jednalo o restaurování
soch sv. Floriána , sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého a dvou obrazů s náboženskou tématikou.
Opraveny byly i vstupní věžičky a oplocení Zámeckého parku, který je pozůstatkem šlechtického sídla.
Samotný zámek byl zbořen za 1. republiky.

Proč nejezdí tramvaj na Landek? Potřebujeme ji!
Desítky let se neřeší propojení centra
města Ostravy s obvody „za vodou“, tedy
Petřkovicemi, Hošťálkovicemi a Lhotkou.
Dopravní podnik Ostrava letos renovuje
tramvajové tratě v hodnotě stovek miliónů
korun, v tom i modernizaci tramvajové
točny na Hlučínské ulici za 44 miliónů
korun. Na optimalizaci dopravního spojení s městskými obvody za řekou Odrou se
„zapomíná“.

a to novými mosty vedoucími nad dálnicí
a řekou Odrou v místě mezi Landekem
a dnešní silnicí I/56.
Pod Landekem by měl vzniknout terminál
podobný tomu na Hranečníku, který

Z Hlučínska přitom denně do Ostravy a zpět
jezdí za prací a vzděláním desítky tisíc lidí.
Jediným pojítkem je pro ně stále jen silnice
I/56 a na ní jediný most přes řeku Odru,
který má pouhé dva jízdní pruhy.
Situaci by vyřešilo prodloužení tramvajové linky z dnešní smyčky na Hlučínské,

Tramvaj do Petřkovic z Ostravy přes most už jezdila, v budoucnosti by to mělo být na novém mostě.

Více zpráv ze 70. senátního obvodu na http://www.zdeneknytra.cz/obvod/zpravy-z-obvodu

dnes už úspěšně funguje a spojuje Ostravu
s Karvinskem.
Přestup na tramvaje v terminálu by výrazně
zrychlil cestu z Petřkovic do centra Ostravy,
odpadlo by popojíždění autobusů a osobních
aut v kolonách přes starý most. Navíc by přestup už na Landeku byl mnohem bezpečnější,
než je tomu dnes v Sadu Boženy Němcové,
kde je množství nesrozumitelně rozházených
zastávek pro každý jednotlivý spoj, rušné
křižovatky i vysoká koncentrace lidí.
Tramvajová linka vedoucí přes Odru by
zároveň podpořila zavádění elektromobility
v ostravské MHD s pozitivním ekonomickým výsledkem, protože by se odstranilo
souběžné vedení autobusových linek od zastávky Hlučínská po Křižíkovu i následné
parkování autobusů ve středu města.

Z bývalého Husova sboru na Lidické ulici v Ostravě–Vítkovicích
bude po dokončení rekonstrukce
odstraněn proslulý citát o pravdě,
který je, jak známo, součástí české
historické tradice.
V současnosti už objekt nevlastní Církev čsl.
husitská, ale katolická Charita, která v něm provozuje Charitní dům Sv. Benedikta Labre. Tento
katolický svatý je patronem lidí bez domova.
Stav objektu postaveného v roce 1923, v němž
bylo v minulém roce realizováno na čtrnáct tisíc
kontaktů s klienty, byl nevyhovující. Od března
v něm probíhá kompletní rekonstrukce, která je
plně financovaná z projektu Evropské unie. Pro
klienty, kteří se nachází v obtížných sociálních
a životních situacích, bude charitní dům znovu
otevřen v polovině příštího roku.

OBVOD Č. 70
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Slavní rodáci z Hrušova
Mezi osobnostmi vyznamenanými prezidentem u příležitosti letošního státního svátku 28.
října je i nedávno zesnulý herec a muzikálový
zpěvák Karel Fiala. Rodák z Hrušova se proslavil především jako Limonádový Joe. Původně
se sice vyučil kominíkem, ale střechy úspěšně
vyměnil za Pražskou konzervatoř a Hudební
divadlo v Karlíně. Hrušov se může pochlubit
i dalšími osobnostmi filmového a hudebního
světa – narodili se zde například herec Vlastimil Brodský a zpěvačka Marie Rottrová, která
se zúčastňuje setkání místních rodáků.

Z 1 560 obecních bytů v centru Ostravy je 350 neobsazených
Není žádným tajemstvím, že počet obyvatel Ostravy dlouhodobě klesá. Negativní trend se nevyhýbá ani centrálnímu obvodu, který spolu s Jihem
a Porubou patří k nejlidnatějším (dohromady
v nich žijí zhruba dvě třetiny obyvatel celého
města). Řeč čísel je neúprosná: k poslednímu září
2020 evidovala Moravská Ostrava a Přívoz 36 710
obyvatel (mimo cizinců) s trvalým pobytem, před
deseti lety to bylo 39 540 rezidentů a na přelomu
tisíciletí 44 163 (zdroj: www.moap.cz).
Centrální ostravský obvod chce zamezit dalšímu
odlivu lidí také nabídkou kvalitního a dostupného bydlení. Na modernizaci svého bytového
fondu letos naplánoval zhruba 25 milionů korun,
částkou 6,7 milionů přispěje město Ostrava.
„Plánované investice do bytů realizujeme i přes

současný výpadek příjmů, který je důsledkem nepříznivé koronavirové situace,“ říká místostarostka
Moravské Ostravy a Přívozu Valentina Vaňková
(ODS). „Rekonstruujeme nejen prázdné byty, ale
zvyšujeme komfort bydlení i pro stávající nájemníky - například výměnou původního vytápění
na tuhá paliva za nové plynové kotle, která navíc
přinese stávajícím nájemníkům úsporu nákladů
na energie,“ dodává Valentina Vaňková.
O zanedbanosti bytového fondu, který současné
vedení obvodu „zdědilo“ z minulých období,
svědčí fakt, že ze stávajících 1560 bytů je více
než 350 prázdných a de facto neobyvatelných.
A jak se obvodu v modernizaci bytů daří? Jen
v létě bylo kompletně zrekonstruováno 12
prázdných bytů na Fifejdách, do konce prosince

Co je důležitější: kanalizace nebo koncertní hala?
Obyvatelům ostravských městských částí
Radvanic a Bartovic vadí, že nejsou připojeni na městskou kanalizaci. „Máme 21.
století a my žijeme ve třetím největším městě
republiky jako za časů cholery,“ říká o chybějící kanalizaci sedmasedmdesátiletý Čestmír
Kaňok, který žije v Bartovicích od svého
mládí. „Kanalizaci nám slibují už dvacet let,
ale konkrétně ulice kde bydlím, ještě není ani
v investičních plánech,“ říká dále Č. Kaňok

a dodává: „Osobně jsem sice obdivovatelem
vážné hudby a na koncerty chodím, ale raději
bych měl doma hotovou kanalizaci, než aby
město dalo peníze do nové koncertní haly,
navíc s dalšími nejistými provozními náklady
v budoucnu.“ – Letos začaly v Bartovicích
pouze přípravné práce pro položení kanalizačního sběrače B a připojení ulic Dalimilova, Hviezdoslavova, Menšíkova a Ščerbovského na tento sběrač.

by měla být dokončena celková rekonstrukce 8
domů s 84 byty v lokalitě Orebitská a Trocnovská.
Obvod našel i další způsob, jak nabídnout Ostravanům nové bydlení: Dva lukrativní byty přímo
v centru na Puchmajerově ulici vznikly přestavbou několik let prázdného nebytového prostoru,
a to za pouhých 70 dní.

Starobělský zpravodaj má šedesát
První číslo v roce 1960 navázalo
na předchozí Družstevní zpravodaj,
který přinášel především informace
o tehdejším dění v JZD. V letech 1976 až
1991 byla Stará Bělá bez vlastního periodika, což s přesahem jednoho roku kopíruje dobu, kdy představovala součást
tehdejšího městského obvodu Ostrava
3. Od března 1991 dostávají Starobělané
zpravodaj 11x do roka.

Proč platit za dálnici, která dálnicí není…
Petici za zrušení dálničního poplatku mezi
Frýdkem-Místkem a Ostravou sepsalo 13
starostů přilehlých obcí a ostravských obvodů
včetně Nové Bělé, Staré Bělé a Hrabové.
Podepsalo ji více než deset tisíc občanů nejen
z dotčených obcí, ale i ze Šenova, Vratimova,
Václavovic a Moravské Ostravy.
Řidiči nákladních i osobních automobilů
ve snaze vyhnout se poplatku využívají souběžnou tzv. starou cestu a neúměrně tak ztěžují
dopravní situaci v obcích, zvýšený hluk, prašnost i vážné nehody nevyjímaje. D56, která je
se svými 12 kilometry nejkratší dálnicí v České
republice, přitom byla stavěna také se záměrem

okolním obcím dopravně odlehčit.
„Úsilí starostů podporuji, třeba zpoplatnění úseku od Makra po odbočku na Novou Bělou považuji za absurdní, zejména proto, že tam jezdí
MHD,“ říká senátor Zdeněk Nytra. K žádosti
starostů se připojili také zastupitelé Moravskoslezského kraje. Argumentují tím, že D56, kde
je doprava kvůli opravám často v některých
úsecích svedena jen do jednoho pruhu, zatím
nesplňuje parametry dálnice. Navíc ještě není
napojena na dálniční síť – k tomu dojde až
v roce 2023, kdy má skončit stavba obchvatu
Frýdku-Místku. Petice má „přinutit Prahu
k jednání a konstruktivní komunikaci“.

„Rezortní peníze spolu s evropskými
pomohly zachránit krásnou industriální
památku určenou k demolici a muzeum pro
ni zajistilo zajímavý a atraktivní obsah,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman při otevření nové pobočky Národního zemědělského muzea v Dolních Vítkovicích (17. září).
Muzeum potravin a zemědělských strojů
vzniklo ve dvou bývalých továrních halách.
Svůj provoz pobočka zahájila výstavou 50 let
pivovaru Radegast.

