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HLAVNÍ BODY
VOLEBNÍHO
PROGRAMU:
1 Bezpečnost na prvním místě. Zajistíme

zvýšení rozpočtu na práci Městské policie.
Postavíme se za strážníky, zvýšíme jim odměny
a přivedeme nové. Vybudujeme nové služebny
do sídlišť a konfliktních lokalit.

5 Navýšíme prostředky do škol. Zejména

na navýšení kapacit školních družin, výstavbu
sportovišť a na ozdravné pobyty pro děti.

6 Rozdělíme více peněz do mládežnického

sportu.
2 Ve spolupráci s nezávislými, nepolitickými

odborníky vytvoříme expertní tým, který bude
za čistší Ostravu skutečně bojovat.

7 Nabídneme podporu a sociální pomoc

pouze skutečně potřebným a lidem se zájmem
spolupracovat.
3 Městské peníze nebudeme hromadit, ale

řádně investovat. (V současné době má město
Ostrava přebytek cca 2 MILIARDY a např. obvod
Ostrava-Jih každý rok cca 350 MILIÓNŮ Kč.
A to jen proto, že nic nedělali!) Výrazně navýšíme peníze na opravy a rekonstrukce chodníků
a cest.

4 V místech s nedostatkem parkovacích míst

vybudujeme parkovací domy a podzemní
parkoviště a vybudujeme bezpečná osvětlená
parkoviště.

8 Vybudujeme nové záchranné středisko
pro zvířata s 24hodinovou veterinární klinikou.

9 Radnice je tady pro občana a tak musí
hlavně fungovat.

+

Vrátíme koníka do kruhového objezdu
před Novou radnici.
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LEPŠÍ
A ISTÁ OSTRAVA

Nela Freiherrová
Rozhovor

Nadávat u piva či v diskuzi na sociálních sítích nestačí.
Rozhodující je jít volit. Takto nejlépe vyjádříte svůj názor na práci současného vedení města a obvodu - podpořit ty, kteří to dělají podle Vašeho mínění správně,
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Ještě odvážnější variantou, je osobně kandidovat. A to
je volba, kterou jsme udělali s Vaší podporou my. Jsme
připraveni investovat, opravovat, zvelebovat, tvořit,
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4 POLITIKA
SLEDUJEME

OSTRAVANÉ, ZASLOUŽÍTE SI

VÍC

VEDENÍ ŠKOLY A MĚSTA MAJÍ MNOHO SPOLEČNÉHO.
ŘEDITEL I PRIMÁTOR POMÁHAJÍ UTVÁŘET HODNOTY,
CHOVÁNÍ I POHLED NA SVĚT LIDÍ. JEN JEJICH VĚK SE
LIŠÍ. PO MNOHA LETECH VE VEDENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VÍM, ŽE SE ČLOVĚK SÁM MUSÍ NEUSTÁLE VYVÍJET
A SÁM POSOUVAT KUPŘEDU, ABY BYL DOBRÝM
PŘÍKLADEM PRO OSTATNÍ. ZÁROVEŇ NESMÍ ŘEDITEL
ŠKOLY ZAPOMÍNAT, ŽE JEHO AMBICE A VIZE NEJSOU
AMBICEMI A VIZEMI DĚTÍ, PROTOŽE KAŽDÉ JE JINÉ.
NYNÍ BYCH RÁDA SVÉ LETITÉ ZKUŠENOSTI ZÚROČILA
JAKO PRIMÁTORKA OSTRAVY.

LIBUŠE

PŘIKRYLOVÁ

N

ěkdo by mohl říct, že jako ředitelka školy se zajímám
zejména o problematiku školství. Opak je ale pravdou.
Moje práce mě vede k tomu, abych se neuzavřela do
ulity, ale abych neustále sledovala dění kolem nás. Setkávám se proto s různými lidmi, naslouchám jim a snažím se,
aby škola vzdělávala naši budoucí generaci pro skutečný
život. Je důležité vytvářet u nich postoje, které souvisejí
s jejich orientací v současném světě a jejich zapojením do
občanského života. Tato budoucí generace přebírá vzory
chování a jednání nejen ve své rodině, ale také ve společnosti, kterou velkou měrou ovlivňují politici na různých úrovních.
Ne vždy je jejich chování a jednání příkladem pro naše děti.
Jaká bude naše občanská společnost, taková bude i naše
příští generace.
Protože se o dění v Ostravě zajímám, chci se podílet na jejím
rozvoji a řešení takových věcí, které jsou pro občany tohoto
města i jednotlivých obvodů důležité pro jejich spokojený
život. Pro některé lidi to jsou docela obyčejné věci, jako je
např. dýchat čistý vzduch, mít kde zaparkovat, jít po rovném, bezpečném chodníku, mít si kde odpočinout na lavičce
ve stínu pod stromem, poslat dítě do školy, aniž by se rodiče
báli o jeho bezpečnost, nebo chodit do kvalitně vybavené
školy, ve které učí erudovaní a motivovaní pedagogové.
Bohužel ani tyto základní potřeby nejsou vždy našim občanům plněny, a proto je potřeba to změnit. Tím, že budeme jen
tiše pozorovat v koutě a kritizovat, ničeho nedosáhneme. Je
třeba se zvednout, přiložit ruku k dílu a situaci v Ostravě říci
– už dost! Jsme odhodláni do toho s Vaší podporou jít.

ZMĚNU PROSADÍME NEJEN PRO VÁS,
ALE HLAVNĚ PRO NAŠI BUDOUCNOST,
NAŠE DĚTI

MGR. LIBUŠE PŘIKRYLOVÁ
OSTRAVA
KANDIDÁTKA NA PRIMÁTORKU

POJĎTE DO
TOHO S NÁMI!

PTÁME SE LÍDRŮ
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PTÁME SE LÍDRŮ
KANDIDÁTEK...

»» JAK PODLE MĚ VYPADÁ LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA?
Lepší pro mě znamená hlavně bezpečná. Především jde o bezpečnost
našich občanů. Není možné, aby se lidé báli vyjet ve večerních hodinách MHD např. do divadla, zůstat stát v noci na odlehlé zastávce,
projít podchodem nebo projít tmavým zákoutím parku ve strachu
o svoji bezpečnost. Není možné, aby se rodiče báli pouštět svoje děti
samotné do školy nebo je nechat si hrát venku v okolí svého bydliště
bez toho, aniž by se báli, že je někdo okrade nebo jim ublíží. Proto je
třeba posílit počty strážníků městské policie a rozšířit inteligentní kamerové systémy, které by pomohly tyto situace monitorovat, a urychlily tak možný zásah strážníků i policie. Abychom takovým situacím
předcházeli, je také třeba zajistit řádné osvětlení problematických
míst.

Čistá Ostrava - to jsou pro mne uklizená prostranství okolí domů,
bezprašné silnice, upravené parky, dětská hřiště, posekaná tráva,
spousta zeleně a hlavně docela obyčejná a samozřejmá věc, jako je
dýchání čistého vzduchu. To všechno, byť se zdá být samozřejmostí, je
v některých obvodech Ostravy problém, proto se na tyto věci více zaměříme a situaci zlepšíme.

»» CO BYCH UDĚLALA PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST OBČANŮ OSTRAVY?
Vypracujeme novou strategii motivace, jak zastavit odchod strážníků
z řad městské policie. Městská policie je dlouhodobě podfinancovaná.
Najdeme finanční prostředky na odpovídající odměňování jejich práce
a navýšíme jejich počty v ulicích. Přivedeme strážníky mezi lidi, aby se
starali hlavně o pořádek a bezpečnost občanů, a ne rozdávali pokuty
za špatné parkování.

»» DĚTI V MÉM OBVODU SI ZASLOUŽÍ.
Děti, to je naše budoucnost, a proto musíme myslet především na ně.
Děti potřebují pro svůj zdravý rozvoj mít možnost navštěvovat kvalitní
školky, školy i volnočasové aktivity, kde je budou vzdělávat nadšení
a motivovaní pedagogové, kteří budou podporovat rozvoj jejich talentu, nadání a jejich zájmy. Zaslouží si spokojené rodiče, kteří se zde
budou cítit bezpečně, najdou v Ostravě své zaměstnání, kvalitní bydlení, ale i možnost relaxace a trávení volného času. Zaslouží si žít v čistém prostředí plném zeleně, sportovního a kulturního vyžití.
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»» JAK PODLE MĚ VYPADÁ LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA?
Především jako město, jehož počet obyvatel přestal klesat v důsledku toho, že se
stalo příjemným místem k životu. Kde lidé mají dobrou a dobře placenou práci,
bydlení na vysoké úrovni a okolí jejich bydliště splňuje všechno, co potřebují.

»» KDYBYCH SI MOHL VZÍT NA MISI NA MARS JEN JEDEN BATŮŽEK VĚCÍ, CO BYCH SI DO NĚJ ZABALIL?
Za současných podmínek na Marsu je jeden batůžek zbytečný luxus. Předpokládám, že ve skafandru, který by mi umožnil aspoň chvíli přežít ukrutnou zimu, která tam panuje, bych nebyl schopný ani zmáčknout spoušť fotoaparátu, abych si
svou návštěvu zdokumentoval.

»» TO NEJLEPŠÍ LEČO JE...
Z kvalitních surovin a podle vlastní chuti. Za mě chuťově výrazné a hodně ostré! :-)

»» KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ DŮSTOJNÉ STÁŘÍ, PROTO
BYCH PRO SENIORY...
Pokračoval ve zlepšování jejich životních podmínek, ať už poskytováním dostupných služeb v jejich vlastních domovech, či pro ně specializovaných zařízeních.

MGR. MAREK PABJAN, MBA
OSTRAVA-JIH

Například naše škola jim poskytuje za opravdu nízké ceny velmi solidní obědy.
Ovšem z pozice obce toho lze dělat mnohem víc.

ŘEDITEL ZŠ A MŠ

»» KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ DŮSTOJNÉ STÁŘÍ, PROTO
BYCH PRO SENIORY...
Podpořila rozvíjející aktivity - senioři chtějí být užiteční, je třeba využít jejich potenciál a nabídnout možnosti uplatnění, například při práci s dětmi, či pomoci při
různých akcích. Nabídneme jim bydlení na vysoké úrovni aby okolí jejich bydliště
splňovalo vše, co potřebují.

»» DĚTI V OSTRAVĚ SI ZASLOUŽÍ...
Sportoviště, ve kterých by mohly trávit volný čas. Snížit vstupné do volnočasových
zařízení pro rodiny s dětmi.

»» JAK VYPADÁ PODLE MĚ LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA?
Zeleň, čisté chodníky a cesty. Dostatek odpadkových košů, podzemní kontejnery
a omezení provozu automobilů v centru.

»» NEJHEZČÍM MÍSTEM V MÉM OBVODU JE PODLE MĚ...
Park Milady Horákové vedle Kulturního domu Ostrava.

MUDR. NADĚŽDA FRANKOVÁ

»» NEJVÍCE SI ODPOČINU U...
Dobré knihy.

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
LÉKAŘKA

PTÁME SE LÍDRŮ 7

»» DĚTI V OSTRAVĚ SI ZASLOUŽÍ...
Bezpečná hřiště, která budou rozvíjet jejich schopnosti i intelekt. A to nejen ty
nejmladší, ale také děti starší deseti let, které si určitě místo hledění do mobilu
radši zahrají fotbal, basketbal nebo si zacvičí na workoutovém hřišti. Děti si ale
zaslouží také zajímavé volnočasové aktivity, které jim pomohou se rozvíjet.

»» JAK PODLE MĚ VYPADÁ LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA?
Lepší Ostrava je plná lidí, kteří ji nejen nechtějí opustit, ale naopak jsou na ni
hrdí a podílí se na jejím růstu. Čistá Ostrava je taková, kde se půl zimy nemusí
lidé bát vyvětrat a chodit ven. Je to ale také Ostrava s upravenými ulicemi, posekanou trávou a bezpečná ve dne i v noci.

»» JAK VYPADÁ NOVODOBÝ HRDINA?
Podle mě jsou hrdinky například zdravotní sestry, hasiči nebo ošetřovatelky v domovech pro seniory či hendikepované. Hrdina je člověk, který chce nezištně pomáhat druhým.

»» KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ DŮSTOJNÉ STÁŘÍ, PROTO
BYCH PRO SENIORY...
Vybudoval centrum aktivit, protože pohyb je život a komunikace omlazuje. Se-

PETR BAŠEK

nioři by v něm mohli cvičit, učit se na počítačích či jiným dovednostem nebo se

VÍTKOVICE

například setkávat s dětmi a hrát společenské hry.

PODNIKATEL

»»

KDYBYCH SE STALA STAROSTKOU, NEJPRVE BYCH...

Oproti současnému vedení budu všemožnými prostředky bojovat proti schválenému otevřenému uložišti více než 100 000 tun uhlí na bývalé heřmanické haldě podél Orlovské ulice. Nepřipustím prodej obecního majteku do rukou soukromníků,

kteří

zřizují v našem

obvodu

ubytovny pro

nepřizpůsobivé.

Samozřejmě další prioritou je Slezskou omladit, aby v ní rádi žili mladí lidé se
svými rodinami, a proto je třeba jim usnadnit život. Všechno je ve volebním programu Leča.

»» KDYBYCH SE MOHLA SETKAT S NĚKÝM VÝZNAMNÝM, BYL BY TO...
Jan Ámos Komenský – byl to skutečně Učitel národů. Ve své Didaktice magna
rozdělil děti podle věkových zvláštností a zdůraznil, že každé dítě je jedinečná
osobnost, kterou je třeba respektovat a učit. Co víc dát dětem než kvalitní vzdělání?! A navíc Komenský pronesl slova, která se mně vryla do paměti. Myslím, že
jsou nadčasová a poplatná i v dnešní době: „Věřímť i já Bohu, že vláda věcí tvých
k tobě se zase navrátí, ó lide český.“

»» CO BYCH NABÍDLA MLADÝM LIDEM, ABY NEODCHÁZELI Z OSTRAVY?
Dejte lidu chléb a hry – takže práci a kulturní vyžití.

MGR. EVA MIKULÍKOVÁ

»» TO NEJLEPŠÍ LEČO JE...
S masem, dobrou klobásou a slaninou. Mňam!

SLEZSKÁ OSTRAVA
PEDAGOŽKA SŠ
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ROZHOVOR
POLITIKA

»» ČÍM JSEM CHTĚL BÝT JAKO MALÝ?
V úplně nejmladším věku jsem se nevymykal představám kluků mé doby – lákavé byly představy popeláře, kosmonauta či řidiče autobusu. Ve škole mě ale velmi bavily technické předměty, takže když jsem poznal kouzlo elektroniky, již mě
tento směr neopustil a jsem rád, že dnes dělám to, co mě tak moc baví.

»» KAM VEZMU NÁVŠTĚVU, KDYŽ POPRVÉ PŘIJEDE
DO OSTRAVY?
Bez zaváhání – do oblasti Dolních Vítkovic. A mám potvrzeno na jednom konkrétním příkladu, že největší dojem v Ostravě udělá právě tato výjimečná památka.

»» KDYBYCH SE STAL STAROSTOU, NEJPRVE BYCH...
To první by tím pádem bylo již splněno. S mým nástupem do funkce by totiž musela opustit své křeslo stávající starostka a celá struktura kolem ní, která po 28
letech budí již jen a jen podezření za podezřením. Ale samozřejmě hned po
tomto kroku bych se zasadil o maximální transparentnost radnice, včetně důsledné aplikace etického kodexu, což je široký pojem jdoucí od nestrannosti přes
profesionalitu až např. k protikorupčnímu jednání

»» VÍNO, NEBO PIVO?
Víno. Příležitostně. Ale k uhašení žízně, pravda, není nad náš Radegast
a Ostravar.

ING. IVO VEČEŘA
MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
VÝVOJÁŘ

»» CO BYCH UDĚLALA PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST OBČANŮ OSTRAVY?
Zaměřila se na prevenci a pracovala s dětmi nejen v ubytovnách a ve vyloučených lokalitách, ale obecně, aby jim v případě zájmu byly dostupné různé volnočasové aktivity, a nemusely se tak toulat bezcílně po sídlištích. A občany bych víc
zapojila do komunitních projektů. Také strážníci by měli více chodit a méně jezdit.

»» DĚTI V OSTRAVĚ SI ZASLOUŽÍ...
… bezpečí, čisté a zdravé, zelené prostředí včetně možností různých volnočasových aktivit, kterých by se mohly zúčastnit i děti ze sociálně slabších rodin.

»» JAK VYPADÁ NOVODOBÝ HRDINA?
Umí poznat priority z dlouhodobého hlediska, nebojí se nepopulárních kroků nebo
rozhodnutí a hlavně chápe, že planetu máme pouze jednu. A to je to nejdůležitější
hledisko, podle kterého se má vše měřit.

»» CO OSTRAVÁK, TO PEJSKAŘ. PROTO BYCH V MÉM
OBVODU VYBUDOVALA...
Velký psí venčící park s vodními prvky. Také bych podpořila kastrační program
s úlevou na poplatcích a každému majiteli adoptovaného psa by se např. odpus-

MGR. BARBORA TOCAUEROVÁ
PORUBA
LEKTORKA A PŘEKLADATELKA

til poplatek za psa na rok nebo na dva roky. A taky zvířecí hřbitov.
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»» CO BYCH NABÍDL MLADÝM LIDEM, ABY NEODCHÁZELI Z OSTRAVY?
Lidé potřebují práci, bydlení a zábavu. Když jim toto v Ostravě nabídneme, nebudou mít důvod někam odcházet.

»»

NEJHEZČÍM MÍSTEM V MÉM OBVODU JE PODLE MĚ...

U nás ve Staré Bělé kdekoliv mezi poli s výhledem na Beskydy. V Ostravě okolí
nové radnice.

»» JAK BYCH PODPOŘIL OSTRAVSKÉ SPORTOVCE?
Podpora mládežnického sportu - na školách, pro talenty tréninková střediska.

»» FOTBAL, NEBO HOKEJ?
V současné době baníkovský fotbal, ale fandím i jiným sportům. Sport je radost
a emoce. „Protože není důležité se zúčastnit, ale vyhrát.“

»»

DĚTI V MÉM OBVODU SI ZASLOUŽÍ...

Krytý bazén - aby nemusely nikam dojíždět. Ale hlavně bezpečné prostory na
bezstarostné hry.

MUDR. MICHAL POLÁČEK, MBA
STARÁ BĚLÁ
LÉKAŘ

»» CO BYCH NABÍDL MLADÝM LIDEM, ABY NEODCHÁZELI Z OSTRAVY?
To kdybych věděl. Všichni mladí odcházejí do Prahy nebo do ciziny za prací, potažmo za penězi. Na tu otázku není jednoduchá odpověď. Snad alespoň poznámku – jsou městské části, kde nás neubývá, třeba Petřkovice.

»» KDYBYCH SE MOHL SETKAT S NĚKÝM VÝZNAMNÝM, BYL BY TO...
Putin. Ten chlap má „gule“. V dnešní nenávistné době to asi není zvykem říkat
nahlas, ale myslím to vážně.

»» KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ DŮSTOJNÉ STÁŘÍ, PROTO
BYCH PRO SENIORY...
Systematicky budoval domovy. Ale takové, kde se dá důstojně dožít, a pokud
možno tam, kde prožili produktivní život. To také souvisí s jejich sociálním postavením. Je třeba otevřít celospolečenskou diskuzi o sociální spravedlnosti. „Zásluhovost“ je hlavním motivem pro výši mzdy v produktivním věku, na „staré roky“
bychom si snad mohli být rovnější. V podstatě máme ve stáří stejné žaludky.

»» DĚTI V MÉM OBVODU SI ZASLOUŽÍ...
ING. ARCH. LADISLAV NĚMEC

Vybudovat více malých hřišť a zvýšit dopravní bezpečnost. Jsme obvod „vesnic-

PETŘKOVICE

kého“ typu, kde je polovina cest bez chodníku, takže trávit volný čas na ulici je

ARCHITEKT

skutečně nebezpečné. Chápu maminky, že nechtějí pouštět děti na cestu do
školy samotné.
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MICHAELA LUCIE HANZLÍKOVÁ:

DO OSTRAVY MÍŘÍ
KRASOBRUSLAŘSKÉ ŠPIČKY

LADNÝ TANEC, NÁROČNÉ SKOKY I KRÁSNÉ KOSTÝMY. KRASOBRUSLENÍ JE JEDNOZNAČNĚ JEDNÍM Z DIVÁCKY
NEJPOUTAVĚJŠÍCH SPORTŮ, KTERÝ SE LÍBÍ NAPŘÍČ GENERACEMI. OD 26. DO 29. ZÁŘÍ MŮŽEME JEHO KRÁSY OBDIVOVAT PŘÍMO V OSTRAVĚ, KDE SE KONÁ UŽ PODVANÁCTÉ SVĚTOVÉ JUNIORSKÉ GRAND PRIX. JEHO TVÁŘÍ
SE STALA 18LETÁ ČESKÁ KRASOBRUSLAŘKA MICHAELA LUCIE HANZLÍKOVÁ, MISTRYNĚ ČR V KRASOBRUSLENÍ
Z ROKU 2016.
Stala jste se ambasadorkou české části světové krasobruslařské série juniorů Junior Grand Prix. Co to pro Vás v praxi
znamená?

Hlavně jsem za to moc vděčná. Grand Prix v Ostravě se zúčastním také jako závodnice, mám to v Ostravě ráda a těším
se, že budu reprezentovat na této světové juniorské soutěži
právě před českým publikem. Jako ambasadorka se snažím
na Grand Prix pozvat co nejvíc fanoušků a věřím, že jim celá
naše reprezentace ukáže vše, co umí.

Pojďme ale úplně na začátek. Kdy jste s krasobruslením začala a kdo Vás k němu přivedl?
Krasobruslit jsem začala v osmi letech a na zimní stadion
mě přivedla babička na moji vlastní žádost. Chtěla jsem se
podívat na kamarádku, která tehdy bruslila, a tento sport mě
natolik zaujal, že jsem u něj zůstala.

Krasobruslení, to není jen jízda po ledě. Co všechno Vaše
tréninky zahrnují a kolik času Vás stojí?
Kolem krasobruslení se točí celý můj den, vše mu podřizuji.
Kromě tréninků na ledě mám i tzv. suché tréninky - běh,
tanec, posilování ... Také k tomu patří masáže a rehabilitace.

Liší se tréninky dětí a dospělých?

Každopádně by měly. A to v počtu hodin strávených sportovní aktivitou, přístupem a náročností.

Do povědomí jste se výrazně dostala díky účasti na loňském „dospělém“ ME v Ostravě. Jak na to vzpomínáte?
Nejlepší závod mé kariéry. Fantastické publikum, dokonalé
zázemí, úžasný zážitek podpořený výkonem, který se mi
povedl. Doufám, že jsem za vše fanouškům svým výkonem
dostatečně poděkovala.

Na letošní sezónu jste se připravovala také v Japonsku, a to
pod vedením japonského trenéra Mury. V čem se liší japonský trenér od toho českého?
Něco nesrovnatelného, naprosto dva odlišné světy. Jsem z Japonska nadšená, zamilovala jsem se do jejich pokory a úcty
jeden k druhému. Pan trenér Mura je velmi příjemný, čistý
člověk a já si ho moc vážím. Přijal mě do svého týmu, jako
bych byla jednou z nich. Nezažila jsem do té doby nic lepšího.

Máte v Japonsku čas i na toulky tamními městy a přírodou?
Protože má trenérka je Japonka, ukázala mi to nejhezčí z Tokya, Okayami a Yokohami. Prožila jsem tam krásný čas nejen
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na ledě, ale i mimo něj.

Jak Vám chutná japonská kuchyně?

Je výborná, já bych mohla v Japonsku žít.

A celkově - máte speciální stravu? Musíte se v jídle hlídat,
nebo jste od přírody štíhlý typ?

Určitě teď už musím na stravu dávat pozor. Snažím se jíst
pravidelně a zdravě.

V tomto zimním sportu je kladen důraz na umělecké ztvárnění piruet, skoků a kroků. Trénuje se toto i mimo led, například někde v tělocvičně?
Určitě, suchá příprava je nespornou součástí tréninku krasobruslařů. A to nejen kvůli nutné fyzičce, ale také baletní
či taneční příprava pomáhá k co nejlepším choreografiím.
Stejně tak i skoky trénujeme na suchu.

Krasobruslení s sebou nese určitě i mnoho bolestivých
pádů a zranění. Co pro Vás zatím bylo v této oblasti nejhorší?
Letošní zranění, se kterým jsem bojovala půl roku a snažila
se ho nepřipouštět. Bojovala jsem s bolestí a snažila se na
sezónu co nejlépe připravit. Bohužel bolest byla silnější.
Hned první návštěva lékaře mi otevřela oči. Musela jsem si
dát pauzu a pak dlouze rehabilitovat. Spolupracovala jsem
s týmem lékařů a fyzioterapeutů, kteří mě dali dohromady.
Naštěstí je zatím vše v pořádku.

Říká se: Na ostří nože. Jsou takové i vztahy mezi krasobruslaři, nebo máte mezi konkurentkami dokonce skutečné
přátele?
Ano, mám mezi krasobruslaři opravdu skutečné přátele.
Budu jmenovat konkrétně Aničku Duškovou, známou reprezentantku sportovních dvojic, se kterou se scházíme i mimo
krasobruslařské tréninky a závody. Minulý víkend jsme třeba
celý strávily společně.

Jako žena se samozřejmě musím zeptat na ty krásné kostýmy. Podílíte se na jejich tvorbě? Kolik jich zhruba máte?
A můžete prozradit, kolik stojí takový závodní kostým?
Konkrétní cenu neprozradím, ceny jsou velmi rozdílné. Na

letošní sezónu jsem si nechala kostýmy ušít v ateliéru Poner.
Oni zrealizovali mé představy naprosto dokonale. V kostýmech se cítím velmi dobře.

Kdo je Vaším krasobruslařským vzorem a jaké jsou Vaše
nejbližší ambice?
Nemám konkrétní vzor, líbí se mi spousta světových krasobruslařů a od každého se snažím pochytit to nejlepší. S některými z nich se i přátelím. A ambice? Chci se stále zlepšovat
a hlavně nezklamat své fanoušky, trenéry a hlavně sebe.

Pojďte skrze Magazín Lečo pozvat lidi na závody ISU série
Junior Grand Prix v Ostravě ...

V Ostravě se sejde juniorská světová špička a já i ostatní čeští
reprezentanti jsme vděční, že můžeme reprezentovat právě
před českým publikem. Pojedeme pro Vás a uděláme vše pro
to, abychom Vás nezklamali. Přijďte nás podpořit. Vytvořme
v Ostravě společně nádhernou sportovní atmosféru! 
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AROGANCE RADY MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH
ANEB “KDYŽ SE VÁM TU NELÍBÍ,
MŮŽETE SE ODSTĚHOVAT!”
TĚMITO SLOVY DOPROVÁZENÉ AROGANTNÍM
ÚŠKLEBKEM REAGOVALA MÍSTOSTAROSTKA
ZA ANO HANA TICHÁNKOVÁ NA PROSBY PANÍ
VRBKOVÉ, KTERÁ BYDLÍ NA PAVLOVOVĚ ULICI
A VE SVÉM POŽEHNANÉM VĚKU O BERLÍCH PŘIŠLA PROTESTOVAT PROTI VYKÁCENÍ VÍCE NEŽ
100 ZDRAVÝCH STROMŮ OKOLO DOMU PAVLOVOVA 27. VÝŠE UVEDENÉ VIDĚLO A SLYŠELO
NA PĚT DESÍTEK OBČANŮ, KTEŘÍ SE SNAŽÍ KÁCENÍ
PŘED JEJICH DOMY ZABRÁNIT. VÍCE SE DOČTETE NA
STRANĚ 30.
RADIM LAUKO
Vítězslava Rudela, který oprávněně poukazoval na březnovém i srpnovém zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na rozbité chodníky a cesty v našem obvodě pak
starosta za ANO Martin Bednář de facto okřikl, že pokud neví,
komu cesty a chodníky patří, tak ať mlčí. (Některé cesty jsou
ve správě kraje a města, ale jak to máme jako občané ksakru
vědět?!? Není to hlavně práce radních, kteří za to berou tučné
odměny?!?) Místo toho, aby úřad cesty a chodníky opravil, tak
okřiknou občana, který na to poukáže. Tak k čemu přijali za
poslední 4 roky na úřad 60 nových úředníků a platíme navíc
31 miliónů ročně na jejich platy? K čemu na radnici sedí 8 placených politiků, dvakrát více než minulé období?!? Odpověď
znám, tipnete si i Vy? Prosím napište mi své názory a dojmy
z vedení obvodu a vůbec fungování našeho obvodního úřadu.
Srpnové zasedání zastupitelstva bylo asi nejbouřlivější
od doby zrušení ZŠ Mitušova 8. Nejen Lauko a LEČO, ale
zejména občané kritizují současné vedení obvodu za neschopnost a aroganci.
První vystpoupily paní Jana Knoppová a Vlasta Balková, které
bydlí v DPS Horymírova. Žádaly zastupitelstvo, aby konečně
zajistilo před blížící se zimou svým nemohoucím občanům
dopravní dostupnost pro méně pohyblivé spoluobčany. Názory obou dam je nejlépe citovat:
Jana Knoppová: „Dobrý den, vážené zastupitelstvo, dámy
a pánové. Pořád dokola mluvím o stejné věci a už nás to nebaví. Vy si zřejmě myslíte, že budete věčně mladí a zdraví, takže
vás nezajímají problémy starých a nemocných lidí.”

A Vlasta Balková dodala: „Jsou lidé, kteří se řídí heslem
neumím, nechci a nejde to.” Obě dámy mají pravdu a jen bych
k tomu podotkl, že současné vedení není jen arogantní, ale
problémy občanů je prostě nezajímají.
O snaze zlikvidovat 50 let fungující zahrádkářskou kolonii na
ulici U Skleníku mluvili také dva občané, konkrétně Vladimír
Flössel a Vladimír Jakeš. Více se k tomuto tématu dočtete na
straně 22.
Zdaleka největší zastoupení ale měli občané, kteří přišli
zastupitele upozornit na chystané masivní kácení stromů
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí fotbalového areálu
Vista při Pavlovově ulici. Vystoupili hned čtyři obyvatelé
přilehlých domů. Tomuto tématu se podrobně věnuji v samostatném článku na straně 30. Ale jedna citace zaslouží uvést.
Pan Josef Themer na úvod svého vystoupení řekl: „Poprosil
bych pana Rykalu (radního za ČSSD, pozn. red.) aby poslouchal, protože jsem si všiml, že 50 % času je na telefonu.”
Rázně, ale pravdivě, promluvila paní Miroslava Buchtelová
o dlouho slibované rekonstrukci podchodu na Horní ulici.
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Tragikomicky působila upřímná bezradnost starosty
Bednáře, když občanka nechtěla pochopit, že se snažil
o úrovňový přechod, ale po třech letech jednání mu to
policie zamítla. Směšně působil zejména proto, že se tvářil
jako dítě, kterému někdo rozšlápne bábovičku z písku. Tak
mě napadá, proč se jich na to nezeptal hned v první větě?
A měl by jasno a místo nebezpečného podchodu už dávno
mohl být bezpečný a pro vozíčkáře přizpůsobený podchod!
Paní Buchtelová se na závěr zeptala: „Kdy tedy bude podchod
spravený. Pořád jen slibujete a nic!” Myslíte si, že jí někdo
z radních odpověděl? NE!
Paní Kamila Böhmová mimo jiné mluvila o tom, že jí chybí
v našem obvodě aquapark. Při dotazu, co s tím chtějí naši
radní dělat, starosta Martin Bednář odpověděl: „Podle mě
se v tuto chvíli dít nic nezačne. Budeme bez krytého aquaparku.” Pokud i Vám v našem obvodě, který má více obyvatel
než město Olomouc, chybí aquapark, rozhodně nevolte ANO.
Pokud totiž bude příštím starostou opět Martin Bednář (znovu kandiduje), aquaparku se 100% nedočkáte.
Musím Vám říct, že moudra, která naši (ne)milovaní radní
za poslední 4 roky vyplodili, opravdu stojí za to. Protože rozumím tomu, že ne každý má čas a hlavně tak silný žaludek,
aby sledoval celá několikahodinová jednání zastupitelstva,
připravuji pro vás krátké sestřihy těch největších “hitovek”,
které starosta a jeho kolegové „vyplodili“. Promiňte mi ten

výraz, ale jinak se to říct prostě nedá. Jen malá ochutnávka
- 18. zasedání zastupitelstva z března 2018 - starosta za ANO
Martin Bednář: „Podle mě v autobusových (zastávkách)
nejsou nové a už vůbec ne kovové lavičky.” No jo a ony jsou,
pane starosto, namátkově autobusové zastávky Kotva, kino
Luna a další, které se za poslední 4 roky NOVĚ udělal dopravní podnik! Chápu, že nikdo nemůže vědět vše, ovšem za
sto tisíc měsíčně byste alespoň toto vědět mohl! Sestřihy ze
zastupitelstev najdete na stránce volimleco.cz
Popravdě, současné vedení neudělalo pro obvod v podstatě nic. Všechny údaje, které jsem v minulosti ve svých
článcích psal, jsou 100% pravdivé a čísla pocházejí z obvodního úřadu. Dostal jsem je na základě zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím. Za připomenutí
stojí dva údaje - grafy o tom, jak současné vedení (ne)pracuje.
Jeden se týká investic a ukazuje co v roce 2016 zvládli nového
postavit - ani ne ¼ toho co si naplánovali. Druhý graf pak
ukazuje, jak “úžasně” opravují a “makají”, v roce 2017 vedení
obvodu opravilo chodníky a cesty v našem obvodě za směšných 12,7 mil. Kč při rozpočtu 831 mil. Kč, kdy měli přebytek
230 mil. Kč! Směšně nízká částka! Nabízím porovnání některých městských obvodů. Pro zajímavost. Svinov, který má
11krát nižší rozpočet, dal v roce 2017 na opravy chodníků ve
svém obvodu 18 mil. Kč! 
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MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

NÁŠ OBVOD NENÍ
JENOM CENTRUM!

OSTR AVA
Á
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MNOHO LIDÍ SI POD POJMEM MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘEDSTAVÍ HISTORICKÉ CENTRUM S MASARYKOVÝM NÁMĚSTÍM. TENTO OBVOD JE ALE DALEKO ŠIRŠÍ - JE TO TAKÉ SÍDLIŠTĚ FIFEJDY, ŠALAMOUNA
A ZAPOMENOUT NESMÍME NA HRDÝ PŘÍVOZ. I TADY SI LIDÉ ZASLOUŽÍ BEZPEČNOST A POŘÁDEK.

U

ž několik let chybí osobní zájem ze strany radnice o problémy lidí, kteří žijí v našem obvodě. Chybí pracovití
zaměstnanci radnice, kteří s lidmi o jejich problémech
pravidelně hovoří, naslouchají jim a pomáhají. Není možné,
aby radnice nečinně přihlížela, jak narkomani devastují Přívoz. Aby nečinně přihlížela, jak jsou terorizováni obyvatelé
sídliště Šalamouna “nájezdníky” z ubytovny na Výstavní.
Je pro nás nepochopitelné, jak může radnice strpět zařízení
Armády spásy v bývalé školce uprostřed sídliště Fifejdy.
Vedení radnice a paní starostce zřejmě nevadí výtržnosti
a každodenní obtěžování slušných lidí. Nám to vadí a chceme
to urychleně změnit. Zasloužíte si víc!

ARMÁDU SPÁSY
Z FIFEJD PŘESTĚHUJEME.
V SOUČASNÉM
PŮSOBIŠTI
VYBUDUJEME
JESLE, KTERÉ
ZDE CHYBÍ.

PETER
HARVÁNEK

“NA SÍDLIŠTÍCH
A V PROBLÉMOVÝCH LOKALITÁCH
ZŘÍDÍME SLUŽEBNY MĚSTSKÉ
POLICIE. POŠLEME
VÍCE STRÁŽNÍKŮ
DO ULIC MEZI
LIDI.”

ALENA
NEUBERTOVÁ
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ŽIVOT ZA ŘEKOU
NEKONČÍ!

PO NĚKOLIK VOLEBNÍCH OBDOBÍ SLYŠÍME
OD VEDENÍ SLEZSKÉ OSTRAVY STÁLE TOTÉŽ:
„NEJSOU PENÍZE.“ TÝKÁ SE TO ALE ZŘEJMĚ
JEN FINANCÍ, KTERÉ MAJÍ SMĚŘOVAT K OBČANŮM.

SLEDOVAL JSEM
V MÉDIÍCH TÉMĚŘ
ROK TRVAJÍCÍ BOJ
RADNICE SOUSEDNÍCH RADVANIC
PROTI OBROVSKÉ
SKLÁDCE UHLÍ U MITTALU.
A PAK JSEM SE
DOZVĚDĚL, ŽE JEŠTĚ
VĚTŠÍ SKLÁDKA BUDE
BEZ BOJE NAŠÍ RADNICE ZŘÍZENA PŘÍMO
U NÁS V HRUŠOVĚ. TO
MĚ ROZČÍLILO!

JAN
MUŽIK

J

sme hrdí občané Slezské. V našem obvodu je
městská skládka, městský hřbitov, zoologická zahrada, Ostravský hrad a bude zde i městské fotbalové centrum na Bazalech. Přesto se tady neinvestuje
tak, jak by si to Slezská zasloužila. Podle radních nejsou
peníze na běžné potřeby našich občanů. Na navyšování
počtu placených radních, tak jak nám to předvedlo současné vedení v čele se starostkou Barborou Jelonkovou
a hnutím Ostravak, se však očividně v kase prostředky
našly.
Rozlohou největší městský obvod Slezská Ostrava má
asi 21 000 obyvatel. Čítá osm městských obvodů - Slezská Ostrava, Hrušov, Antošovice, Heřmanice, Koblov,
Kunčice, Kunčičky, Muglinov. Nemá ale vlastní náměstí,
mnohde vlastní kanalizaci a základní obchodní infrastrukturu! Máme rozbité chodníky a cesty, zastaralé
veřejné osvětlení, zdevastovaný bytový fond, vyloučené lokality a zbytečně nafouknutou radnici.
Chceme to změnit! Pokud nedojde ke změně přerozdělování prostředků a priorit ze strany „velkého města“
neboli Magistrátu města Ostravy, jsme připraveni
vyhlásit referendum a Slezskou Ostravu osamostatnit.
Došla nám trpělivost. Zasloužíte si víc!

SLEZSKÁ
OSTRAVA

KDYŽ SE
PODÍVÁM DO
JINÝCH OBVODŮ
TAK NECHÁPU
PROČ SLEZSKÁ
TAK ZAMRZLA.
ŽÁDNÝ ROZVOJ,
ŽÁDNÉ INVESTICE. HLAVNĚ,
ŽE SI SOUČASNÍ
KONŠELÉ
NAVÝŠILI POČET
PLACENÝCH
POLITICKÝCH
MÍST.

ADÉLA
HUDEČKOVÁ
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OSTRAVA-JIH

DEJME SBOHEM AROGANCI
ZASLOUŽÍTE SI VÍC!
VEDENÍ OSTRAVY-JIHU SE ZASE VYZNAMENALO. NA SVÉM POSLEDNÍM ZASEDÁNÍ V SRPNU PŘIŠLI RADNÍ
S TÍM, ŽE PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU MARTIN MAŘÁK, ZVOLENÉHO ZA KSČM, JIŽ NEBUDE UVOLNĚNÝM ZASTUPITELEM, A ONI TAK UŠETŘÍ 58 325 KČ NA JEHO MĚSÍČNÍ MZDU.

Z

atímco v předchozím volebním období byly placeni
z našich daní pouze čtyři
politici, noví zastupitelé z koalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL hned
na svém prvním zasedání v roce
2014 schválili dvojnásobný nárůst
placených lidí ve vedení našeho
obvodu, 7 členů rady obvodu
a předsedu kontrolního výboru
pro opoziční KSČM. Čímž si za
více téměř 60 tisíc korun měsíčně
pojistili pro svá klíčová hlasování
také komunistické hlasy. Na stejný post se přitom hlásil zastupitel

jiné opoziční strany a navrhoval,
že bude funkci vykonávat bezplatně. Marně.
Nyní, po čtyřech letech a měsíc
před volbami, na zastupitelstvu
23. 8. 2018 vedení Jihu zřejmě
prozřelo a zjistilo (patrně vyčetlo
z hvězd), že je asi normální, aby
funkce
předsedy
kontrolního
výboru nebyla honorována takovouto nehoráznou sumou.
Pojďme si to zrekapitulovat: 58
325 Kč měsíčně dělá za rok 699

ELIŠKA
ULEHLOVÁ
JIH NECHALI ZARŮST TRÁVOU,
NAPROSTO ROZLOŽILI FUNGUJÍCÍ
ŠKOLSTVÍ, TÉMĚŘ NIC NEINVESTOVALI
DO ZVELEBENÍ OBVODU. PŘÍKLADEM JE
ZDEVASTOVANÝ PODCHOD NA HORNÍ.
Z RADNICE UDĚLALI MÍSTO, KDE SE
BOJÍ CHODIT OBČANÉ I ZAMĚSTNANCI. MARTIN BEDNÁŘ A JEHO RADNÍ
OPRAVDU NEJSOU LIDÉ NA PRAVÉM
MÍSTĚ.

K DOKONALOSTI
TOHOTO ABSURDNÍHO DIVADLA
CHYBÍ UŽ JENOM
VYSTOUPENÍ STAROSTY BEDNÁŘE
S INFORMACÍ
O REALIZACI
ÚSPOR A HOSPODÁRNÉ PRÁCI
RADNICE.

DALIBOR
MOUKA

900 korun. Za čtyři roky tedy 2,8
milionu korun. Tedy pardon, přesně 2 741 275,- Kč. Odměnu přece
měsíc před volbami zrušili, takže
necelých 60 000 nám občanům
„ušetřili“.
Když k tomu ještě připočteme
platy pro sedm placených radních,
dojdeme k výsledku 32 milionu
korun. O tolik tedy vypumpovali
rozpočet obvodu zastupitelé za
ANO, ČSSD a KDU-ČSL!

O S T R A V A-

JIH
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VÍTKOVICE NEJSOU JEN
DĚJIŠTĚM AKCÍ!
TÉMĚŘ VEŠKERÝ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PROGRAM
OSTRAVY SE ODEHRÁVÁ NA ÚZEMÍ VÍTKOVIC. CO Z TOHO
ALE TENTO OBVOD MÁ? JAK Z TOHO PROFITUJÍ OBYVATELÉ, KTERÝCH SE TO NEJVÍC DOTÝKÁ? NIJAK.A TO SE MUSÍ
ZMĚNIT.

D

olní oblast Vítkovic, největší lákadlo turistů a působiště Colours of Ostrava a dalších velkých akcí. Centrum
sportu - atletická hala, stadion s oběma ostravskými
fotbalovými týmy Baníkem Ostrava a Vítkovicemi, Ostravar
aréna. Dalo by se říct, že Vítkovice nikdy nespí, protože se tady
neustále něco děje. Sami Vítkovičtí z toho ale nic nemají. To
chceme změnit. Zasadíme se to, aby obyvatelé Vítkovic dostali
slevu na akce konané v našem obvodu a mohli si je tak dosyta
užít.

Není to ale jediný problém, který nás zvedá ze židle. Bez povšimnutí si například současní vítkovičtí radní bez svěřené
pracovní náplně si tři roky po sobě vypláceli odměny ve výši
20 000 Kč pro každého! Jen tak z peněz svých občanů, zřejmě
na dovolenou. Co Vy? Také jste dostali přilepšení od svého šéfa?
Taková nehoráznost se nesmí opakovat! Zasloužíte si víc!

ZVOLTE SI DO
VEDENÍ OBVODU
LIDI, KTEŘÍ
CHTĚJÍ PRACOVAT A NE SE
JEN NALEPIT NA
FINANČNÍ ŽÍLU
JAKO PIJAVICE!

IVANA
KORDULIAK DOLEŽALOVÁ

JAKO PODNIKATELKA VÍM, JAK
TĚŽKÉ JE V DNEŠNÍ DOBĚ POSTAVIT
SE NA VLASTNÍ NOHY. PODPOŘÍME
ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE V NAŠEM OBVODU SLEVAMI Z NÁJMU
I ŠKOLENÍMI ZDARMA, ABY SE
RYCHLE ZORIENTOVALI A MOHLI
DĚLAT DOBRÉ JMÉNO SOBĚ I NAŠEMU OBVODU!

BARBORA
KAJZAROVÁ

VÍTKOVICE
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MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

JANÁČKOVÁ ROZPOUTALA
VÁLKU S OBČANY!
LIDÉ, KTEŘÍ SI PŘIJDOU
STĚŽOVAT NA ÚŘAD,
JSOU ČASTO NAPROSTO ŠOKOVÁNI KŘIKEM
A AROGANCÍ STAROSTKY JANÁČKOVÉ. NENÍ
TAJEMSTVÍM, ŽE SI
TATO ŽENA ŽIJE ZA PÁR
KORUN V LUXUSNÍM
BYTĚ OBVODU, ZATÍMCO JEJÍ OBČANÉ MARNĚ ČEKAJÍ NA OPRAVY
OBECNÍCH DOMŮ.

PETR
LUZAR

S

tarostce Janáčkové se hroutí obhajoba
mnoha klíčových rozhodnutí, které byly
přijaty za poslední roky. Jedná se o zásadní záležitosti, které mohou náš obvod negativně
poznamenat na desítky let dopředu. Jedná se
zejména o 3 hlavní oblasti. 1. Nesmyslné zadlužení z důvodu plánované výstavby nové radnice
za 160 mil. Kč. Místo opravy obecní bytů, rozbitých chodníků a dalšího veřejného majetku se
má postavit nesmyslný palác pro Janáčkovou
a její úředníky. 2. Kontroverzní prodeje bytů
- nejvíce křičí prodej 175 bytových jednotek (24
obytných domů) v lokalitě zvané „Červený kříž“.
Místo přeměny lokality na atraktivní „Studentské městečko“, dnes kvete byznys s chudobou.
3. Zpackané prodeje pozemků pochybným
investorům, kteří nikdy nezačali stavět. Odstrašujícím příkladem za všechny byla slibovaná
výstavba nových bytových domů v lokalitě ul.
U Dvoru. Místo krásného bydlení je ted metrová
tráva a nové byty v nedohlednu.

É HORY
MARIÁNSK
Y
A HULVÁK

JAKO ZASTUPITEL
OBVODU JEN MARNĚ
PROTESTUJI, ŽE
ZÁSADNÍ MATERIÁLY
PŘEDKLÁDÁ STAROSTKA JANÁČKOVÁ NA
STŮL A PŘEVÁLCUJE
OPOZICI BEZ MOŽNOSTI ŘÁDNÉ DISKUZE. PŘÍKLADEM BYLO
SCHVÁLENÍ ÚVĚRU NA
NOVOU RADNICI VE
VÝŠI
160 MIL. KČ.

TOMÁŠ
SUCHARDA

PETŘKOVICE 19

PETŘKOVICE NESMÍ BÝT
JEN PRŮJEZDEM PRO TISÍCE ŘIDIČŮ.
OBVOD NA SEVERNÍM OKRAJI OSTRAVY JE SPJAT ZEJMÉNA S HISTORICKÝM VRCHEM LANDEKEM, PRO
NĚKTERÉ JE TO ALE POUZE MÍSTO, KTERÝM MUSÍ PROJET NA CESTĚ DO HLUČÍNA. PETŘKOVICE TOHO
ALE NABÍZÍ MNOHEM VÍC!

Ř

ekou Odrou denně protékají tisíce hektolitrů vody
do Baltského moře. Naší obcí pak do Ostravy a z ní
denně tisíce aut a nervózních řidičů. A líp nebude!
V těsné blízkostí naší obce se buduje obří obchodní
centrum. Vedení naší radnice mělo v této věci důrazněji
bojovat pro naše občany a řešení bez napojení z dálnice
energicky rozporovat. Neudělalo to. Nyní se hovoří
o výstavbě nového mostu přes Odru. Ale jen teprve
hovoří, měl zde stát již dávno! Stejně tak se roky jen
hovoří o vybudování chodníků. Občané tak nemohou
bezpečně obcí projít. Změňme to společně, vybudujme
LEPŠÍ A ČISTOU OSTRAVU.

NERVOZITA
ŘIDIČŮ PŘERŮSTÁ V AGRESIVITU.
JE NEZBYTNÁ
DŮSLEDNÁ
KONTROLA
DODRŽOVÁNÍ
RYCHLOSTI.

LUKÁŠ
VELIČKA

STAROSTA SE
SICE CHLUBÍ CO
VŠE UDĚLAL, ALE
NEMÁ ŽÁDNOU
DLOUHODOBOU
VIZI ROZVOJE
NAŠÍ KRÁSNÉ
OBCE. NEJDE
JEN O CHYBĚJÍCÍ
MOST A CHODNÍKY, ALE TAKÉ
DLOUHODOBÝ
PLÁN INVESTIC.

JAN
SÍLA

PETŘKOVI

CE
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PORUBA

SYMBIÓZA PŘÍRODY,
MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ A LIDÍ.
PŘESTOŽE KOŘENY PORUBY SAHAJÍ AŽ DO STŘEDOVĚKU, SVOU TYPICKOU PODOBU ZÍSKALA V POLOVINĚ
20. STOLETÍ. DNES JE TENTO OBVOD MLADISTVÝ A PLNÝ SILNÝCH A SCHOPNÝCH LIDÍ. JE TŘEBA JEJÍHO
POTENCIÁLU VYUŽÍT!

P

oruba je druhý nejlidnatější obvod Ostravy, máme zde
vysokoškolský kampus, plavecký bazén i multifunkční
halu. Co nemáme jsou obecní byty, protože předchozí
vedení v čele s ČSSD je téměř všechny rozprodali. Místo
kulturního stánku Poklad, který 50 let fungoval jako středisko kultury, je už roky staveniště. Chybí nám pohotovost,
včetně dětské a zubní. Nemáme ani vlastní technické služby, které by důsledně pečovali o pořádek, sběr drobného
odpadu, údržbu zeleně, a městského mobiliáře a zalévání
usychajících stromů a keřů. Radnice sice vybudovala nové
lavičky či dětské hřiště, ale po pár letech aby se člověk bál
se posadit a pustit dítě na skluzavku. Máme sice dvory ve
vnitroblocích, ale jsou mnohdy neudržované. Chybí nám
větší propojení přírody a města. Tak by se dalo pokračovat
dále. Přestaňme ale jen nadávat a pojďme to společně
změnit. Společně vytvořme LEPŠÍ A ČISTOU OSTRAVU!

OBECNÍ BYTY
JSOU ROZPRODÁNY A PENÍZE
Z PRODEJE JSOU
PRYČ. ROZVOJ
PORUBY SE
NEKONÁ.

ZDENĚK
MEC

PORUBA

CHYBÍ MI
ODPOČINKOVÉ
CENTRUM PRO
DĚTI A SENIORY
S KONTAKTNÍM
ÚTULKEM PRO
KOČKY.

ALENA
TOMAIOVÁ

STARÁ BĚLÁ 21

NEMASTNÉ NESLANÉ
PŘEDMĚSTÍ? KDEPAK!
STARÁ BĚLÁ JE VELMI SPECIFICKÝM OBVODEM NAŠÍ METROPOLE. MÁ RODINNÝ, AŽ VESNICKÝ RÁZ
A ŽIJE SI SVÝM ZÁVISLE-NEZÁVISLÝM ZPŮSOBEM ŽIVOTA. PŘESTO TVOŘÍ NEODMYSLITELNOU SOUČÁST
OSTRAVY.

Ž

ádné paneláky, ale rodinné domy, náměstí, fotbalové hřiště, škola, kostel. To vše jsou specifika
Staré Bělé. Obvod lemovaný Bělským lesem je domovem mnoha lidí a stále přicházejí další, kteří objevují
a obdivují její přednosti. Zatímco se tento jev v jiných
částech Ostravy děje bez povšimnutí, v našem obvodu
se lidé rozdělují na „horňáky“ a „dolňáky“, na „domorodce“ a „náplavu“. To ale není v pořádku. Stará Bělá je
jen jedna – naše.
Nehledejme rozdíly mezi námi, ale naopak to, co nás
spojuje. Že chceme hezky bydlet, mít čistý a bezpečný
obvod, chceme podporovat naše děti ve sportu i vzdělávání, rodinám vytvořit bezpečné zázemí a seniorům
zajistit důstojné stáří. Vedení obce se ale musí chopit
pracovití a schopní lidé, kteří umí zajistit ve spolupráci
s magistrátem potřebné finance na projekty v naší obci.
My jsme přesvědčeni, že u nás takové najdete. Ve svém
středu máme kvalitní zejména mladé lidi, kteří v naší
obci vyrostli a mají k ní vřelý vztah. Spojuje nás společná chuť měnit věci k lepšímu. Zasloužíte si víc!

STARÁ BĚL

Á

VE STARÉ BĚLÉ JSME SE NARODILI, VYRŮSTALI,
VYSTUDOVALI A HODLÁME TADY NEJEN ŽÍT,
ALE PODÍLET SE NA ZVELEBOVÁNÍ TÉTO KRÁSNÉ ČÁSTI OSTRAVY. POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

MAREK GALAJDA / DENISA ĎURĎOVÁ / JAKUB RUŽBAŠAN
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SLEDUJEME

KDO CHCE PSA BÍT…
RADNÍ OSTRAVY-JIHU SI UMÍ ZDŮVODNIT KAŽDÝ SVŮJ KROK. AŤ JE SEBE HLOUPĚJŠÍ. NA POSLEDNÍM ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SENIORŮM ZE ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA ULICI U SKLENÍKU VYSVĚTLILI, PROČ JIM VYPOVÍ
SMLOUVY. NAPŘÍKLAD PROTO, ŽE SI O JEJICH STAVBU NĚKDO OPŘE NÁDOBU NA VODU

K

e sloučení školy stačí “nějaké grafy”, k forenznímu
auditu stačí podezření na nekalosti. Na Zastupitelstvu
dne 23. 8. 2018 nachystala vládnoucí koalice ANO, ČSSD
a KDU-ČSL překvapení tentokrát pro zahrádkáře. “Podle mě,
je to podvod na důchodcích, kteří tráví svůj čas zahrádkařením na pozemku na ulici U Skleníku,” říká jeden z dotčených
zahrádkářů Vladimír Flössel. Tato zahrádka má padesátiletou historií. Už v minulém roce pronikla mezi důchodce
zpráva, že někdo má zájem stavět na tomto pozemku garáže.
“V letošním roce jsme dostali výpověď podepsanou starostou
Bednářem z důvodu, že se o pozemek špatně staráme.” Dne
26. dubna 2018 vzniklo zájmové sdružení Komunitní zahrada
Ostrava-Jih z.s. a pan Flössel se tedy chtěl dozvědět, kdo za
ním stojí. “Dal jsem si práci se zjištěním listin a zjistil jsem,
že ani jeden ze členů spolku nemá územně vztah k místu
U Skleníku. Dokonce jeden z údajných členů má bydliště na
adrese Shoping parku Rudná 114.”
Nejedná se ale o první podobný příklad. Podobně se vedení
Jihu “zbavilo” zahrádkářů na ulici Pavlovova mezi poschoďovými garážemi. “Z pečlivě udržovaných záhonků je tam
spoušť, kde je nebezpečné vůbec vstupovat. Tato lumpárna
proběhla za starostování Karla Sibinského. Toto vedení Jihu
neprovedlo žádnou nápravu a již třináctý rok do rozpočtu
neplynou peníze za nájem.” Senioři proto přišli na poslední
zasedání Zastupitelstva, aby se svých zvolených zástupců
zeptali, co je důvodem výpovědí. Odpověď je zaskočila. Z úst
vedoucí majetkového odboru si vyslechli, že úředníci evidovali stížnosti majitelů garáží v této lokalitě, na to že jsou
umístěny nějaké nádoby na vodu opřené o jejich stavby. Pan
Flössel následně situaci uvedl na pravou míru: “Garáže jsou
naše, jen jedna je její (stěžovatelky) a my si můžeme o své
garáže opřít co chceme!”

Současné vedení Ostravy-Jihu ve čele s Martinem Bednářem
se chvástá, co pro důchodce všechno nedělá, sami senioři ale
podle Vladimíra Flössela spokojeni nejsou. „Žiji na Jihu celý
život. Chodil jsem na ZŠ Mitušova 8. Od referenda o ukradení
školy dětem jsem se více začal zajímat o dění v našem obvodu. To, že vedení uspořádá jednou za rok tanečky s velkou
reklamou, opravdu nestačí. Chceme hlavně slušné a férové
chování.” 

PORUBA A PUSTKOVEC 23

ROZBUŠKA NA KOLEJÍCH
NOVÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ V PORUBĚ A PUSTKOVCI. ANO, NEBO NE? SILNÝ NÁZOROVÝ NESOULAD PROBÍHÁ
UŽ OD ROKU 2016. NA JEDNÉ STRANĚ STOJÍ VEDENÍ OSTRAVY, KTERÉ TRAMVAJ PROSAZUJE, NA STRANĚ
DRUHÉ MÍSTNÍ OBYVATELÉ, KTERÝCH SE STAVBA VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM DOTKNE. A ŘEŠENÍ JE STÁLE
V NEDOHLEDNU.

„N

evíme si rady? Hodíme to na Pražáky!“ Tak by se
dalo popsat úterní rozhodnutí Rady města Ostravy
ve věci rozšíření tramvajové trati v Pustkovci a na
VII. a VIII. obvodě v Porubě. Po dvou letech hádek a podávání
nepřesvědčivých argumentů vystoupil v médiích ostravský
primátor Tomáš Macura z hnutí ANO s tím, že ve věci musí být
rozhodnuto urychleně, ale že referendum je drahé. Proto rada
města na svém zasedání dne 21. srpna 2018 vybrala pražskou
společnost, která provede na toto téma rozsáhlou anketu. Dle
výsledků poté vedení města rozhodne, jestli se stavět bude,
nebo ne. A cena? Více než půl milionu korun!
Jisté je jedno. Sázku na výsledek této ankety do své nabídky
určitě žádná sázková kancelář nedá.

Pokud Tomáš Macura tvrdí, že věc velmi spěchá, tohle ji určitě neurychlí. No a o tom, že se bude na kraji o EIA za dva dny
rozhodovat a že věc takto s největší pravděpodobností dopadne, museli radní při přidělování této nesmyslné zakázky
pražské agentuře vědět.
Komunální volby jsou za měsíc. Jsme zvědavi, co si dají politické subjekty řídící město ANO, OSTRAVAK, ODS, KDU-ČSL
v Porubě a Pustkovci do volebních hesel. 

Náš názor je takový, že u tak významné stavby, která je navíc
částečně financovaná z peněz Evropské unie a má takový dopad na občany, má proběhnout místní referendum. Nestačí
silou upozadit obvodní radnice a odvolávat se na mlčící většinu. Nestačí rozhodnout o zahájení stavby. Ostatně, v Porubě
už jeden zahájený odstrašující příklad máme. Prodlouženou
Rudnou. Za ty dva roky, po které měla radnice případ na
stole, se referendum připravit dalo. Mohli ho spojit s řešením budoucnosti Domu kultury Poklad, který vedení města
úspěšně bojkotuje. Místo jeho rekonstrukce strká peníze do
„spořících šuplíků“ na jiné megalomanské projekty.
Tři dny po rozhodnutí rady, tedy 24. srpna 2018, rozhodl Krajský úřad Moravskoslezského kraje o velké EIA (z anglického
Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení
vlivů na životní prostředí, pozn. red.), tedy o tom, že projekt
musí být podroben komplexnímu posuzování vlivu na životní prostředí.
INZERCE

PRONÁJEM BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR
V OSTRAVĚ, OLOMOUCI A PRAZE
WWW.VOLTAREAL.CZ

Pro zájemce nabízíme také
krátkodobé ubytování v Praze
v nově upravených apartmánech
cca 200m od Václavského náměstí.

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
Volné obchodní plochy
v areálu Kotva na adrese
Výškovická 2639, Ostrava

Administrativní prostory
v Olomouci na adrese
Farského 1117

Skladové a kancelářské
plochy na adrese Strojírenská
259, Praha 5 - Zličín
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ROZHOVOR

NELA FREIHERROVÁ:

„ÚČAST NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH
BY BYLA SPLNĚNÝM SNEM“

NELA FREIHERROVÁ JE DŮKAZEM TOHO, ŽE I KŘEHKÉ DÍVKY MOHOU DOMINOVAT NA POLI SPORTU, KTERÝ JE
V OČÍCH VEŘEJNOSTI SPOJEN HLAVNĚ S MUŽI. MISTRYNĚ ČR V BOXU PRO ROK 2017 A INŽENÝRKA OBORU KONSTRUKCE STAVEB, I TAKTO MŮŽE VYPADAT MLADÁ NADĚJNÁ BUDOUCNOST PRO OSTRAVU.
Nelo, děkuji za čas, který jste si udělala pro rozhovor s časopisem Lečo. Pojďte nám říct něco o sobě.

Hodně sportovců má své „vzory“, které je inspirují k ještě
lepším výsledkům. Existuje někdo takový i u Vás?

Narodila jsem se v Ostravě a už odmala jsem spjata s Porubou.
Odmala jsem byla vedena rodinou ke sportu a vyzkoušela
jsem jich celou řadu. V 19 letech jsem ale nakonec zakotvila
u boxu a dnes reprezentuji Českou republiku ve váze do 51 kg.
Co se týče vzdělání, po odmaturování na střední průmyslové
škole mě zlákala stavební fakulta Vysoké školy báňské. Vystudovala jsem zde obor konstrukce staveb a nyní zde pokračuji v doktorském studiu. A kromě toho také působím v mém
domovském klubu Boxing Ostrava jako trenérka boxu.

Nemůžu říct, že bych měla konkrétní vzor, protože se snažím
být nejlepší verzí sebe samotné. Spíše jsou lidé, které obdivuji za to, co svou pílí dokázali. Pokud bych měla jmenovat
nějakého sportovce z boxerského prostředí, tak asi nebude
překvapením, když zmíním Vasyla Lomachenka (ukrajinský
profesionální boxer, vítěz LOH 2008 v Pekingu a LOH 2012
v Londýně – pozn. redakce).

Co bylo impulsem k volbě zrovna tohoto sportu?

Myslím, že účast na olympijských hrách je touhou každého
sportovce, a kdyby se mi na ně povedlo kvalifikovat, troufám
si říct, že by u mě šlo o splněný sen.

Impulsem k boxu pro mě byl můj bratr, který se mu věnuje
o něco déle. Občas zkoušel provokovat s řečmi, jak jsou
tréninky náročné a nezvládla bych to, tak jsem to jednou šla
vyzkoušet a už jsem u toho zůstala. Ze začátku nebyl vůbec
rád, že jsem se rozhodla věnovat se stejnému sportu, ale nakonec se s tím smířil a vzájemně se podporujeme. V loňském
roce jsme společně každý ve své váhové kategorii získali
seniorský mistrovský titul a stali se tak historicky prvními
dvojčaty v ČR, kterým se to současně povedlo.

Můžete se pochlubit svými sportovními úspěchy?

Jsem mistryní republiky 2017, z předchozích let jsem si odvezla 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile a na svém kontě mám
i medaile z mezinárodních turnajů. Letos jsem se zúčastnila
i Mistrovství Evropy a i přestože jsem na stupně vítězů nedosáhla, to, že jsem zde mohla reprezentovat a účastnit se, byla
pro mě osobně velká čest. Každopádně doufám, že ty další
sportovní úspěchy mě ještě čekají.

Takže dalším krokem Vaši kariéry by mohla být účast, ne-li
výhra na LOH v Tokiu 2020.

A kromě olympijských her, jaké jsou Vaše další životní
plány?

Obecně bych řekla, že bych ráda hlavně dělala to, co mě baví,
což se mi zatím daří. Ať už to bude sport nebo jakákoliv jiná
oblast. Pár minulých a taky následujících let je to pro mě box,
užívám si to, že se mu můžu naplno věnovat, reprezentovat
na mezinárodních turnajích a sledovat svůj progres.
A pak taky samozřejmě asi jako každý jiný člověk bych si
jednou přála mít zdravou a šťastnou rodinu.

Provozujete ještě nějaké jiné sporty krom boxu?

Myslím si, že jsem hodně živý typ, a i když mám odpočívat,
jinak než aktivně to skoro neumím. Během závodní sezony je
volba trošku omezená a vše přizpůsobeno turnajům. Když se
ale nemusím ohlížet na zápasy, chodím na hory, běhám, cvi-
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Kandidujete za Lečo v obvodu Poruba. Co na ni máte ráda
a co byste naopak chtěla změnit?

Poruba je moje srdeční záležitost. Je to moje dětství, čas studií i má současná práce. V Leču jsem poznala zajímavé lidi,
kteří se o své okolí zajímají. Mně osobně vadí to, že se nikdo
řádně nestará o nové výsadby mladých stromů. No a dívat se
na léta rozbité staveniště KD Poklad mě také vůbec netěší. To
vnímám jako věci, které je třeba napravit.

A která místa v Ostravě patří mezi Vaše nejoblíbenější?

V okolí Poruby je to určitě stezka vedoucí podél řeky Opavy,
což je moje nejoblíbenější trasa pro běhání nebo i na procházku. No a potom také můžu zmínit určitě boxerskou tělocvičnu
Boxing clubu Ostrava v centru na Křižíkově ulici, kde trávím
téměř každý den.

Na závěr rozhovoru nám ještě prozraďte, na co ve svém
životě jste opravdu hrdá.

čím, bruslím, plavu a nebráním se jakémukoliv druhu sportu
a ráda zkouším cokoliv nového. Box je strašně komplexní
sport, takže cokoliv, co člověk dělá navíc, vždy nějakým
způsobem zužitkuje.

Jsem hrdá na to, že jsem si dokázala jít za svým, když se mi
přes zdravotní komplikace (artroskopie obou ramen) snažila
valná většina mého okolí včetně doktorů vymluvit box. Nepočítali s tím, že bych se mu mohla na takové úrovni někdy
věnovat a o to víc je to pro mě teď cennější. A také to, že se
mi podařilo současně ukončit vysokou školu inženýrským
titulem. 

Když už máte chvilku ve svém nabitém programu, jaký je
pro Vás ideálně strávený volný čas?

A máte v něm prostor i na nějaké jiné koníčky?
Ideálně strávený čas je pro mě s rodinou nebo přáteli na nějakém výletě v přírodě, ať už v okolí nebo zahraničí, spojený
se sportem a dobrým jídlem. Moc volného času nemám, ale
když už ano, vždycky se snažím něco vymyslet. O to více si to
pak užívám a vážím si toho. Díky sportu se mi i daří cestovat
a poznávat nová místa, protože většinu zápasů absolvuji
v zahraničí. Na moc dalších koníčků čas nemám, tím největším je box a tomu věnuji maximum času, co to jde. No a potom
taky dobré jídlo, především sladké. Kvůli tomu, že si ale musím přes rok udržovat váhu, abych se vyhnula drastickému
hubnutí narychlo, mám naštěstí i celkem silnou vůli, takže
to na mě snad není úplně vidět.

INZERCE

1. máje 103,
Ostrava–Vítkovice
703 00

www.inpark.cz

a spoustu dalších
míst Vašeho zájmu...

Obchodně
podnikatelský
areál, který
nemůžete minout!
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PŘEDSTAVUJEME

NOBLE:

SVĚŽÍ VÍTR DO OSTRAVSKÉ GASTRONOMIE
JSTE MILOVNÍKY DOBRÉHO JÍDLA? TAK TO ZAMIŘTE DO RESTAURACE NOBLE V OSTRAVĚ-HRABŮVCE, V PROSTORÁCH BÝVALÉ RESTAURACE VENUŠE. NOVÝ ŠÉFKUCHAŘ DAVID KRAVČÍK UDĚLAL VÍTR V MENU, V KUCHYNI
I INTERIÉRU RESTAURACE, KDE S TÝMEM VYTVOŘILI PŘÍJEMNÉ A ÚTULNÉ PROSTŘEDÍ. „NA TERASE SE VYTVOŘILA BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA A UPROSTŘED RESTAURACE SE MOHOU HOSTÉ TĚŠIT I NA LEDNICI SE STAŘENÝM
MASEM.“
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S

víčková, řízky, vepřo-knedlo-zelo jako nudná česká
klasika? Kdepak! Nový šéfkuchař restaurace Noble David Kravčík Vám dokáže, že jsou to vše výborná a chutná
jídla, když se umí udělat trochu jinak a rozhodně zajímavěji.
„Pro mne je vše speciální. Jsem velice kreativní člověk, rád
experimentuji a měním recepty. Snažím se hlavně recepty
předělávat tak, abych co nejméně používal lepek,“ vysvětluje
kuchař a dodává, že se nebojí ani změn v přípravě jídla. „Baví
mě asijská kuchyně, a tak i touto formou budou některá
jídla připravována, nicméně se hosté můžou těšit na stařená
masa, naše domácí pečivo a další skvělé věci, které vznikají
přímo zde v kuchyni.“
34 letý šéfkuchař David Kravčík se k vaření jsem dostal
přibližně ve 12 letech, kdy se rád koukal pod ruce kuchařům v horských penzionech, které vlastnili jeho rodiče. Ke
gastronomii byla ale cesta klikatá. „Na střední školu jsem
nastoupil na obor mechanik strojů a zařízení, nebylo to ale
nic pro mě. O rok později jsem přestoupil do Českého Těšína
na obor kuchař.“ Mezi hrnci, vařečkami a noži se mladý muž
našel. „Miloval jsem jak školu tak vaření, dělal jsem si různé
kurzy a pomalu získával zkušenosti. Zásadní přelom v mém
vaření přišel, když jsem se dozvěděl, že jsem přijat v hotelu Four Seasons v Praze. Tam jsem byl pod vedením
skvělých šéfkuchařů: Vita Mollicy, ale také Andrea
Accordiho, který pro českou republiku získal první
michelinskou hvězdu.“
Po zkušenostech nabytých mimo jiné v Irsku,
Španělsku a v Anglii se vrátil zpátky domů na
sever Moravy, když zářil v kuchyni v Zámečku
v Petrovicích u Karviné nebo restortu Cattaleya
v Čeladné. Nyní oblékl rondon v nové restauraci
Noble. „Udělalo se zde mnoho změn od předělání
staré kuchyně v novou moderní s nejmodernější
technikou a výraznou změnou prošel interiér restaurace, kde jsme s kolegy společnými silami vytvořili příjemné
a útulné prostředí. Za to vše vděčím i skvělému vedení,
které mě od začátku podporuje a následuje v mých
krocích,“ říká kuchař s nadšením v hlase. „Restaurant Noble bude především o týmové práci, která
bude zaměřená na kvalitu a spokojenost hostů,
s čímž mi budou pomáhat mí skvělí kolegové
Josef Madl a Iva Zdražilová.“ 

RESTAURACE NOBLE
DR. MARTÍNKA 1295,
703 00 OSTRAVA-JIH
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V OSTRAVSKÉ ZOO JE MAMUT

NOVOU ATRAKCI MÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA V OSTRAVĚ. DÍKY KRAJSKÉ DOTACI SI TU NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU
PROHLÉDNOUT KOSTRU MAMUTA SRSTNATÉHO V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI. LIDÉ SE NA MODEL MOHOU NEJEN DÍVAT,
ALE TAKÉ SI HO OSAHAT.

M

odel zoo umístila před výběh slonů indických,
s nimiž byli mamuti geneticky spříznění. Půl roku
ho vyráběli čtyři sochaři, předlohou jim byla kostra
mamuta nalezená v Německu. Váží 400 kilogramů.
„Moravskoslezský kraj s ostravskou zoologickou zahradou
spolupracuje dlouhodobě. Letos jsme v rámci environmentálního vzdělávání podpořili rozšíření edukativních prvků.
Věřím, že další kosterní modely pomohou ve výuce školáků
a zvýší jejich zájem o přírodu a životní prostředí. Třeba kostra mamuta
v životní velikosti připomíná dech
beroucí majestátnost vyhynulých živočišných druhů. Model jistě zaujme
malé i velké návštěvníky. Ohlédnutí
za fascinující minulostí nám pomůže
pochopit souvislosti vývoje planety,
ale také její křehkost a potřebu ji
chránit,“ míní náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje pro životní
prostředí Jarmila Uvírová.
Trendem moderních zoo je nejen
chov vzácných druhů živočichů, účast
na záchraně těch nejohroženějších,
prezentování současného stavu přírody a výhledů do budoucna, ale i pohled do minulosti. Proto i ostravská
zoo návštěvníkům představuje také
prehistorická zvířata. V areálu jen za
poslední rok nainstalovala několik
zástupců pleistocenní a miocenní
fauny: medvěda jeskynního, šavlozubce, veledaňka obrovského, k nimž
nově teď přibyl mamut.

Krajské zastupitelstvo rozhodlo o přiznání 1,5milionové
dotace Zoologické zahradě Ostrava na svém posledním
zasedání v červnu. Prostředky půjdou na podporu osvětově-vzdělávacích aktivit výukového centra. Kromě výukových
programů pro školy krajské peníze podpoří odborné konference pro pedagogy, doprovodné osvětové akce, přednášky,
komentované prohlídky. Právě z této dotace zoo také pořídila
kosterní modely mamuta srstnatého v životní velikosti. 
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NÁVŠTĚVNÍCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
SE MOHOU PROJET
NA MODERNÍCH ELEKTROKOLECH
SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO JSOU OD BŘEZNA ZASE ATRAKTIVNĚJŠÍ. KRAJ ROZDĚLIL ČTYŘICET NOVÝCH ELEKTROKOL. I LIDÉ S POHYBOVÝM OMEZENÍM, NESPORTOVCI NEBO SENIOŘI TAK DÍKY KAMPANI E-KOLA PRO KRAJ
BEZ OBAV ZVLÁDNOU NÁROČNĚJŠÍ VÝLETY PO REGIONU. KOLA POHÁNĚNÁ ELEKTROMOTOREM MOHOU MÍSTNÍ
LIDÉ I NÁVŠTĚVNÍCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYUŽÍVAT V NĚKOLIKA TURISTICKÝCH LOKALITÁCH.

„J

edním z cílů tohoto projektu je propagace alternativních
možností mobility. Chceme lidem nabídnout možnost
šetřit přírodu i svoje zdraví. Elektrokola jsme věnovali
do deseti oblastí, které jsou turisticky oblíbené, mají zhoršenou
dopravní dostupnost a je v nich větší pravděpodobnost výskytu
turistů s pohybovým omezením. Kola s elektrickým pohonem
jsou k dispozici například při návštěvě Pusteven, mikroregionu
Slezská Harta nebo Dolních Vítkovic,“ řekl náměstek hejtmana
pro cestovní ruch Jan Krkoška.

Tento projekt není výdělečný, zájemci o zapůjčení e- kola budou
hradit pouze servisní poplatek., Zza dvouhodinovou projížďku
zaplatí v případě crossového kola 80 korun, pokud si půjčí kolo
horské, bude je to na dvě hodiny stát 95 korun. V případě celodenní projížďky zaplatí 320 nebo 390 korun. S ohledem na výdrž
baterie si cyklisté užijí až sedmdesátikilometrovou vyjížďku.
Ve vybraných lokalitách si zájemci budou moci vybrat ze čtyř
elektrokol rozdělených do dvou kategorií, které jim ulehčí výlety po okolí. Pro méně náročný terén budou určená kola crossová,
pro výlety v kopcovitých oblastech s větším převýšením zase
kola horská. Obě varianty bude možné téměř v každé lokalitě
zapůjčit i v dámském provedení. 

SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

Hostinec U Feldů
HR Penzion Jurášek
Obec Vrbno pod Pradědem
Obec Karlova Studánka
Město Krnov
Dolní oblast Vítkovice
Mikroregion Slezská Harta
SEPETNÁ, v. o. s.
SKI AREÁL KOPŘIVNÁ
Pustevny, s. r. o.

30 SLEDUJEME
PROTEST PROTI KÁCENÍ

„PŘECI TŘICETI LIDEM NEBUDEME USTUPOVAT!“
S VELKÝM NEPOCHOPENÍM SE SETKALI OBČANÉ TŘÍ 17TI POSCHODOVÝCH VĚŽÁKŮ NA PAVLOVOVĚ ULICI. NELÍBÍ
SE JIM PLÁNOVANÉ KÁCENÍ 76 STROMŮ A BEZPOČTU KEŘŮ V OKOLÍ JEJICH DOMŮ, KTERÉ MÁ NASTAT V SOUVISLOSTI S PLÁNOVANOU VÝSTAVBOU FOTBALOVÉHO AREÁLU. NA SPONTÁNNÍM SETKÁNÍ SE MĚLA PADESÁTKA
OBČANŮ MOŽNOST POTKAT I S MÍSTOSTAROSTKOU OBVODU ZA ANO HANOU TICHÁNKOVOU A VĚTŠINA Z NICH
BYLA NEMILE PŘEKVAPENA.

A

rogance vedení radnice Ostravy-Jihu pokračuje. Když
se ve čtvrtek 15. srpna v 17h sešli spontánně občané,
aby tak vyjádřili nesouhlas s masivním kácením
dřevin, ještě netušili, co se dozví. Na setkání zhruba padesáti občanů přišla i místostarostka Ostrava-Jih za ANO Hana
Tichánková spolu s tiskovou mluvčí obvodu Ostrava-Jih
a několika příslušníky městské i státní policie. Obvodní
radní ale nepřišla své občany uklidňovat nebo uvést věci na
pravou míru. Na setkání přišla původně inkognito schovaná
za tmavé brýle. „Šla jsem náhodou okolo,” obhajovala svoji
přítomnost rozlobeným občanům. Toto vyjádření vzbudilo
u přítomných posměch. Není divu, paní místostarostka šla
jistě “náhodou” okolo i s tiskovou mluvčí obvodu a příslušníky městské a státní
policie…
Když už ale byla na místě, lidé ji žádali
o vysvětlení a doufali, že se podaří
přesvědčit ji, aby stromy a keře radnice
ušetřila. Na prosby ale místostarostka
Tichánková reagovala s arogantním
úsměvem: „Ale vždyť to je jen několik
stromů. Přeci třiceti lidem nebudeme
ustupovat.” ANO, takto se se vyjádřila
žena, která by měla právě názory a prosby občanů vyslyšet a hájit je. Proto byla
zvolena a za to bere téměř 100.000 Kč
měsíčně. Ještě v úvodníků březnového
čísla Jižních listů roku 2017 přitom pan

starosta Martin Bednář za ANO tvrdil: „Nejsem příznivcem
likvidace zdravých stromů, respektuji potřebu průběžné
výsadby nových stromů z důvodu zajištění zeleně pro další
generace. Chci pracovat na tom, aby se lidem žilo lépe, aby
chtěli zůstat žít na Jihu”. Bohužel to zase byla jen planá slova.
Ve stejný den, kdy se konalo setkání občanů, do redakce
LEČO magazínu přišla paní Helena Kulínská s prosbou
o pomoc. Požádala nás, zda bychom pomohli zabránit onomu
masivnímu kácení stromů a keřů. „Tyto stromy zde rostly
40 let, plní zde mnoho významných prospěšných funkcí,
pomáhají snižovat hluk, imise škodlivin i přímé působení
větru. Pomáhají udržovat zdravé mikroklima, ochlazují,

poskytují stín i útočiště živočichům,
tvoří kyslík a jsou jako celek esteticky
krásné,” vysvětlila nám zoufalá občanka. “Pokácení stromů by na mnoho
let výrazně zhoršilo životní prostředí
všech obyvatel zde bydlících. V souvislosti s pokračujícím nárůstem teplot v posledních letech je plánovaný
zásah do stávající zeleně naprosto
nepřiměřený a škodlivý.”

Pronájem
nebytových
prostor

Na základě těchto informací začali
obyvatelé tří 17ti poschoďových domů
zjišťovat, koho se radní ptali na názor.
Nikde se totiž neobjevila ani zmínka
o tom, že všechny stromy - lípy, kaštany, javory a keře, budou vykáceny. Stromů,
které mají obvod kmene větší než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí je celkem 150,
okolo jsou ale i další břízky a keře. Co s nimi tedy bude?

Jediným krokem, jak všichni můžeme nyní pomoci je podpořit petici, která ukáže našim zlomyslným radním, že tyto stromy zajímají víc než třicet lidí v jejich
těsném okolí. Zapojme se my všichni, kterým není lhostejné bezohledné chování
našich radních. Kterým není jedno, co se v našem obvodě děje. Které štve, že se
kácejí zdravé stromy. Petici si můžete vyzvednout v naši redakci na ulici Plzeňská
2621/2, v Ostravě Zábřehu, vedle areálu Vista. 

Video ke zhlédnutí
naleznete na našem
Facebooku

Telefon: 553 810 500

INZERCE

Chceme LEPŠÍ A ČISTOU OSTRAVU, a proto jsme se rozhodli občanům pomoci.
Po pečlivém prostudování právních předpisů jsme bohužel zjistili, že jediný, kdo
může kácení v této chvíli zabránit je Rada městského obvodu Ostrava-Jih, která
vykonává funkci vlastníka daného pozemku. Jak (ne)funguje současné vedení
obvodu jsme psali mnohokrát. Zažili jsme na vlastní kůži, s jakou arogancí,
pohrdáním a dokonce i brutalitou jedná koalice složená ze stran ANO, ČSSD
a KDU-ČSL. Každý, se o pravdivosti výše uvedených slov může přesvědčit shlédnutím videí z jednání zastupitelstva našeho obvodu.

Areály Ostrava:
VENUŠE

KOTVA

ul. Dr. Martínka 1295/2B,
700 30 Ostrava–Hrabůvka

ul. Výškovická 110-114,
700 30 Ostrava–Zábřeh

ASTRA

KORUNA

ul. Plzeňská 2621/2,
700 30 Ostrava–Zábřeh

ul. Mongolská 1529/6,
708 00 Ostrava–Poruba

U JIŘÍKA

ZAHRADA

ul. Břustkova 670,
700 30 Ostrava–Výškovice

ul. Oty Synka 1813/2,
708 00 Ostrava–Poruba

LEČO Ostrava

ZASLOUŽÍTE SI VÍC!
ZASLOUŽÍME SI LEPŠÍ A ČISTOU OSTRAVU!!!

Areál Kopřivnice:
KOPŘIVNICE
ul. Štefánikova 1159, 1160,
742 21 Kopřivnice

Optima spol. s r. o.,
Rytířská 400/22, Praha 1,
PSČ 110 00

32

SLEDUJEME

4 ROKY NA JIHU

V MAGAZÍNU LEČO JSME 4 ROKY SLEDOVALI (NE)FUNGOVÁNÍ NOVÉHO VEDENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH A DLOUHODOBĚ UPOZORŇOVALI NA NEDOSTATKY A NEŠVARY, KTERÉ SE NA NEJLIDNATĚJŠÍM
OSTRAVSKÉM OBVODU DĚLY A STÁLE DĚJÍ. LETOS JSME SE PAK ROZHODLI NEJENOM V ČASOPISE KOMENTOVAT A OPRÁVNĚNĚ KRITIZOVAT SOUČASNÉ VEDENÍ OBVODU, ALE AKTIVNĚ VSTOUPIT DO DĚNÍ V NAŠEM
OBVODU A KANDIDOVAT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH JAKO LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA.

NOVÉ KOŠTĚ VYMETE KAŽDÝ ROH.
ALE METE DOBŘE?
Komunální volby napříč Českem až na pár výjimek vyhrálo
Hnutí ANO. Ani v Ostravě-Jihu tomu nebylo jinak. Do zastupitelstva se probojovalo šest subjektů s tímto počtem
mandátů: ANO 2011 - 12, ČSSD - 1, Ostravak - 8, KSČM - 8,
ODS - 3, KDU-ČSL  3
Po povolebních vyjednáváních se do čela radnice usedla
koalice kopírující sestavu tehdejšího Parlamentu: ANO,
ČSSD a KDU-ČSL, přičemž pomyslného žezla se po sociálně
demokratickém starostovi Karlu Sibinském chopil bývalý
prodejce aut a fotbalový rozhodčí Martin Bednář. Rada ve
složení Martin Bednář, Hana Tichánková, Otakar Šimík
a Markéta Langrová z ANO 2011, Věra Válková, Adam Rykala,
František Dehner a Rostislav Hřivňák (toho později nahradil Vítězslav Sliž) z ČSSD a František Staněk z KDU-ČSL.
„Chceme spolupracovat se všemi, kteří mají zájem na dobré
budoucnosti obvodu a jeho občanů. K tomu nabízím své zkušenosti, ochotu naslouchat a řešit problémy,“ uvedl při svém
prvním projevu starosta Bednář. Jaká byla ale skutečnost?

2014

Bobtnáme: Několikamilionové zatížení rozpočtu obvodu
navýšením počtu radních a placených funkcí. Vedení-nevedení nás občany stálo 12 a půl milionu za funkční období!

2015

Tráva: Asi každý si vzpomene, že se v ní málem Jih ztratil.
Nové vedení doslova rozložilo fungující úřad. Vymetli 13 z 15
vedoucích odborů úřadu. Čistě náhodou se většina nových
vedoucích velmi blízce znala s radním Adamem Rykalou
a byla členy sociální demokracie.
Nepohodlných lidí se radní hodlali “zbavit” i mimo úřad.
A tak začali vyhlašovat forenzní audity. První na Majetkovou správu, poté na tři odbory úřadu, jednu mateřskou a tří
základní školy.
Sloučení škol na Mitušově ulici přišlo jako blesk z čistého
nebe. Naštvané občany jsme podpořili a zasadili jsme se
o vyhlášení REFERENDA PROTI AROGANCI
Otevřená radnice v praxi: Omezená délka příspěvků, omezený počet míst na jednání zastupitelstva a policie ve dveřích.

2016

REFERENDUM: Přes třináct tisíc občanů Jihu podpořilo vyhlášení Referenada proti nekoncepčnímu slučování škol. 98
% hlasujících dalo najevo, že si přejí, aby zastupitelé obvodu
rozhodovali o rušení a slučování škol až po veřejném projednání s občany a zpracování odborné koncepce nezávislou
třetí osobou. Slíbená koncepce od současných radních do
dnešního dne nespatřila světlo světa.
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Participativní rozpočet na Jihu: Lidé řekli radnici, co by si
přáli a co jim v obvodu chybí. A pak dloooooooouho čekali.
Někteří čekají do teď.

2017

Máme podezření na „nekalosti“, říkal starosta Ostravy-Jihu
Martin Bednář, když poprvé padla slova o forenzním auditu
na školy a školky. Nakonec takhle “sranda” za 1,7 milionu
korun nezjistila VŮBEC NIC.
Z participativního rozpočtu bylo do zatím vyčerpáno směšných 11,7 % z prvních 5 milionů korun. Nakoupilo se pár
odpadkových košů nebo se umístilo zrcadlo do křižovatky.
Adam Rykala se zřejmě rozhodl totálně zničit školství na
Jihu. Začal nesmyslným sloučením škol na Mitušově ulici a
pokračoval výměnou ředitelů na základních školách. Jeho
hlavním požadavkem není odborná způsobilost, ale oddanost a poslušnost.

Výsledek? Jih se za 4 roky téměř nezměnil. Nováčci na radnici slibovali změnu. Slibovali, že budou
makat. Slibovali hospodárnou a otevřenou radnici.
Po čtyřech letech víme, že investice byly minimální,
dočkali jsme se personálních čistek a útoků proti
občanům i vlastním úředníkům, okusili jsme aroganci moci. Místo aby se v době, kdy se Ostravě
daří, nejlidnatější obvod zveleboval a rozvíjel, radní
akorát „nasyslili“ na účtu obvodu přes půl miliardy
korun a užívali si pravidelného příjmu z našich daní.

Zasloužíte si víc!

POJĎME SI PŘIPOMENOUT
ZÁSADNÍ VÝROKY SOUČASNÉHO VEDENÍ
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SVĚTLÁ A STINNÁ STRÁNKA ZÁCHRANY
TÝRANÝCH ZVÍŘAT

VERONIKA DAŇKOVÁ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ SPOLEK NA OCHRANU ZVÍŘAT PRACUJE JAKO DOBROVOLNÍK
JIŽ PĚT LET. ZA TU DOBU V NAŠÍ ORGANIZACI ZAŽILA ŘADU PŘÍBĚHŮ. „KAŽDÝ SE VÍCE ČI MÉNĚ DOTKL KAŽDÉHO
Z NÁS, ŠOKOVAL, NEBO NÁS POTĚŠIL. VĚTŠINA DOPADLA VE FINÁLE DOBŘE, AŤ UŽ VYPADALA ZE ZAČÁTKU
VŠELIJAK, JINÁ, BYŤ SE JEVILA JAKO DOBŘE SE VYVÍJEJÍCÍ, MĚLA BOHUŽEL SMUTNÝ KONEC.“

TOBYHO PŘÍBĚH:
Před Vánocemi roku 2015 objížděly kolegyně bezdomovecké
kolonie na Ostravsku a v oblasti Horní Suché a rozvážely
bezdomovcům polévku a dárky. Při té příležitosti se v Suché
zastavily vyřešit dva nahlášené případy. Prvním byl pejsek,
jehož majitel skončil těžce nemocný v léčebně dlouhodobě
nemocných. Pesan zůstal sám u domu uvázaný na řetězu,
příbuzní jej nechtěli a ochotně jej naší organizaci darovali.
Hned naproti přes ulici byl nahlášený další případ velice zanedbaného pejska, který je na tom zdravotně velmi špatně.
Ovšem to, co kolegyně objevily, nás nenapadlo ani v nejdivočejších snech. Mladá rodina měla vzadu v kotci v boudě na
kost vychrtlého pejska, který umíral hlady!!! Byla to jenom
zesláblá kostřička. Vypadal jako kostra dinosaura v muzeu,
potažená pouze kůží. Jeho „majitelé“ se o něj záměrně nestarali a nekrmili jej, aby umřel hlady a oni měli klid!! Spolu
se svými malými dětmi se denně z obývacího pokoje koukali
na to, jak Toby umírá. Vánoc toho roku už by se nedožil.
Kolegyně byla naprosto zděšená, honem Tobyho popadla
a spolu s výše zmíněným pejskem ho odvezla na veterinu. Byl
v tak špatném stavu, že ani otrlí doktoři neměli slov. Nebyli
mu ani schopni odebrat krev, jak byl vychrtlý. Dostal kapačky
s výživou s tím, že víkend bude kritický. Pokud jej přežije,
pak existuje naděje. Toby už neměl ani svaly na lebce, jeho
tělo se trávilo zevnitř. Podle lékařů jsou tyto svaly poslední,
které tělo stráví, aby se udrželo naživu. To znamená, že ho
nekrmili minimálně tři měsíce!!! Vážil 8 kilo, měl vážit 15.
Toby byl ovšem veliký bojovník s chutí do života. Původně byl
naprosto apatický, ale už za pár dní začal ožívat a komunikovat se světem. Jedna naše členka, Tereza, která byla u jeho
odebírání, za ním denně jezdila a vařila mu silné rybí a kuřecí
polévky s masem a zeleninou, aby zesílil a přežil. A když bylo
před těmi Vánocemi, rozhodla se, že si ho vezme domů, aby
nemusel být na veterině. Ukázalo se, že Toby byl z důvodu
silné podvýživy hluchý. Terezku si naprosto zamiloval, stej-

ně jako jejího dalšího zachráněného pejska Šaryka, miloval
i její zahradu a procházky, na které ho pomalu začala brát.
Postupně u ní přibíral a dával se dokupy.
Jeho příběh měl silný ohlas. Ozvala se nám slečna, taky
Tereza, až z Brna, která mu chtěla poskytnout nový domov.
Přijela s kompletní výbavičkou, koupila mu dokonce i zimní
obleček, aby při procházkách nemrznul. Toby u ní doma
strávil ale pouhý týden. Tak ho rozhodila změna prostředí,
na které už byl u první Terezy zvyklý, že se z toho psychicky
zhroutil. Nejedl, pořád plakal, byl apatický.
A tak ho druhá Tereza radši odvezla zpátky, ještě s větší
výbavičkou, než s jakou odjížděl. :-) Jakmile Toby vystoupil
z auta zpátky na zahradě, kde byl zvyklý, hned bylo vidět, že
se mu ulevilo, a byl šťastný. A tak se z původně pěstounského
domova stal domov trvalý. :-)
Bohužel byl to již starý pejsek, na kterém se předchozí špatné zacházení negativně podepsalo. U Terezky žil ještě pár
měsíců šťastným a spokojeným životem milovaného pejska,
krásně přibíral, chodil na procházky, honil se za míčkem,
prostě psí ráj. V dubnu ovšem zkolaboval a sono prokázalo
vnitřní krvácení z prasklého nádoru na slezině. Toby opět
zabojoval a operaci přežil. Bohužel o dva měsíce později
odešel za duhový most. Jeho tělíčko už to dál nezvládlo. Ale
posledních šest měsíců života strávil v novém domově, kde
byl bezmezně milován. 
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2km běh se uskuteční
v lesích Landek Parku

Přijďte si zasportovat a zároveň podpořit
dobrou věc. Užijme si společné rodinné
odpoledne v přírodě.

Čeká Vás bohatý program:
ukázka bojových sportů a policejní kynologie
pro děti skákací hrad a Klauni z Balonkova
k poslechu zahrají skupiny FIHA a EASY STEPS
ochutnávky vegetariánských a veganských jídel

LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA

CENA REGISTRACE
V PŘEDPRODEJI PRO
DOSPĚLÉ ČINÍ 330 KČ,
NA MÍSTĚ 400 KČ.
*Součástí registrace je
tričko a placka.

CELÝ VÝTĚŽEK akce bude věnován
Moravskoslezskému spolku na
ochranu zvířat.

