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ROZHOVOR
OSTRAVARIUM

Ostravarium aneb přízraky z jihu

Postarejte se řádně o zeleň a
nekácejte nám zdravé stromy
pod okny!

Když se vám to to nelíbí, přestěhujte se jinam....

VEDENÍ RADNICE
Opravte nám chodníky!
Kontrolní výbor konstatuje, že vše co radnice dělá, je v
naprostém pořádku...
Přeseda kontrolního výboru

Aby ne!!!
když dostává
50 000,měsíčně

Koho zde posadíte, a jak se bude chovat a pracovat, je na vás!

LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA

VEDENÍ RADNICE

Přijďte k volbám 5.-6. října!!! Volte změnu, volte LEČO!
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Libuše Přikrylová
Kandidátka na primátorku
A je to tady!
Čtyři roky jsou minulostí a my stojíme na prahu novému začátku, ve kterém jsou volby zásadním mezníkem. Jaké budou ty

následující čtyři je ve Vašich rukách. Pojďme ale trochu zavzpomínat.

V září 2014 jsem se nastěhovala k příteli a byli jsme dost ner-
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Priority obvodů a lídři
Volby 2018

vózní, jestli nám to bude klapat. Zároveň jsem dostala pracovní

Strana 22 - 23

nabídku na tvorbu nového časopisu, který měl vycházet v Ostravě a přinášet zajímavé rozhovory, články a vhled do ostravské

Arogance rady městského obvodu Ostrava-Jih

politiky. Jak to tak u mě bývá, do obojího jsem šla po hlavě. Za
tu dobu jsem se pracovně setkala s nejrůznějšími lidmi a každé

z těch setkání mě obohatilo. S přítelem jsme procestovali svět,

Radim Lauko

vzali jsme se, narodilo se nám dítě. Bohužel jsem se na konci

tohoto čtyřletého období stala vdovou, když manžel tragicky
zahynul. A až na onu poslední životní ránu nelituji ničeho, co se
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kupředu. A možná to jednou budu moci říct i o manželově smrti.

Nesmysly neslibujeme

Nejsou to ale jen osobní zážitky a zkušenosti, které utváří náš

Kampaň 2018

v mém životě odehrálo, protože mě to vždy posílilo a posunulo

život. Je to také prostředí a podmínky, ve kterých žijeme. Ty se

ale příliš nezměnily. Kolem domu máme pořád rozbité chodníky, starší sousedky si v pěkném počasí stále nemají kde v okolí

Strana 26 - 28

hřiště nehraje fotbal úplně ideálně. V parku na Adamusově se

Oldřich Lahoda

domu sednout a místním dětem se na rozpraskaném povrchu
naproti tomu povalují bezdomovci a jim podobní pobudové
a večer co večer tam po nich zůstává odpadková spoušť. Kde

Rozhovor

hledat viníka? Možná na radnici a možná trochu u sebe. Každý

z nás se totiž svou volbou podílí na tom, kdo bude rozhodovat

o rozvoji obvodu, kdo bude rozdělovat finance ať už do oprav
a výstavby či školství, sociálních služeb nebo údržby zeleně.

Pokud chcete Ostravu a její další části změnit, musíte začít tím,

že půjdete volit a změníte svou volbu. My nabízíme změnu v podobě pracovitých lidí, kterým se nelíbí arogantní přístup sou-
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Ušetřete za teplo
Sledujeme

časného vedení k občanům a majetku, který mají spravovat.

Věřím, že společně dokážeme víc. My jsme LEČO - Lepší a čistá
Ostrava a jdeme se za toto město rvát!

Zasloužíte si víc!
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BEZPEČNOST
a Zajistíme zvýšení rozpočtu na
práci městské policie. Postavíme
se za strážníky, zvýšíme jim
odměny a přivedeme mezi ně
nové strážníky.

e Kvantitu nahradíme kvalitou a
zajistíme funkční inteligentní
kamerový systém (rozpoznávání
obličejů, pohybu atd.) napojený na
integrované bezpečnostní
centrum a nově zřízené služebny.

b Vybudujeme služebny v
potřebných lokalitách a přivedeme
strážníky mezi lidi. (např. v okolí
problémových ubytoven aj.).

f Mnohonásobně zvýšíme
ostrahu na veřejných koupalištích,
městském hřbitově a zastávkách.

c Nesprávné parkování, pokuty a
domluvy bude řešit speciální tým a
řešení bude volit dle situace v
daném místě.

g Budeme bojovat se znalostí
místní problematiky s drogovými
dealery v úzké spolupráci s
místními občany.

d Zrušíme nebezpečná zákoutí.
Vybudujeme kvalitní veřejné
osvětlení.

Dan Fatura
Ostrava-Jih

“Potřeba bezpečí je
jedna ze základních
lidských potřeb. Je
naší povinností Vám ji
zajistit!”

“Městští strážníci si
zaslouží lepší ohodnocení - vyšší plat,
stravenky na jídlo
a další benefity, aby
hromadně neodcházeli. Musíme dát
najevo, že si jejich
Zdeněk Mec
práce vážíme!”
Poruba

ČISTÉ MĚSTO
a Ve spolupráci s nezávislými,
nepolitickými odborníky vytvoříme
expertní tým, který bude za čistší
Ostravu skutečně bojovat.
b Odmítáme současnou praxi, kdy
hodnocení znečišťovatelů dodávají
oni sami. Kontroly v závodech musí
provádět nezávislí odborníci!

Radim Lauko
Ostrava-Jih

„Zatímco v létě je Ostrava zelená
a plná barev, v zimních měsících je
smogová situace v našem městě
jedna z nejhorších v Česku. Pracovat na zlepšení situace musíme po
celý rok.”

e Budeme bojovat proti v současnosti tolerovaným otevřeným
skládkám prašného materiálu.
f Vybudujeme ve městě fontány
a vodní prvky, o které se budeme
starat.
g Rozšíříme strojové čištění a filtraci
prachu do všech obvodů Ostravy.

c Konec laxního přístupu k integrovaným povolením, která kontrolují
postupy výroby.

h Pryč s nevzhlednými kontejnery
na odpad a nepořádkem kolem nich.

d Přinutíme znečišťovatele ke
zvýšenému čištění okolí svých
závodů a cest.

ch Ve spolupráci s obvody zahájíme
blokovanou výstavbu podzemních
kontejnerů na odpad.

„Když pozoruji panorama města z Landeku, nemohu se zbavit
dojmu, že největším producentem prachu a smradu je koksovna.
Neměla být už před léty zrušena? Kromě toho je každá velká
výstavba provázena neskutečným množstvím prachu. Proč úřady
tuto skutečnost nehlídají a nepostihují?”
Ladislav Němec
Petřkovice

LEČO 2018 - 2022
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INVESTICE
a Výrazně navýšíme peníze na
opravy a rekonstrukce chodníků a
cest ve správě obvodů i města.
(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!)

jiných fondů Zajistíme finance z
grantů ministerstev. Budeme spolupracovat na financování projektů se
soukromými investory.

b Zrekonstruujeme veřejné prostranství ve vlastnictví města i okolo
soukromých objektů, a to ve spolupráci s vlastníky těchto objektů. (Na
příkladu Kotvy - ve spolupráci
s vlastníky zrekonstruovat prostor
okolo objektů, zajistit jednotný
a pěkný vzhled objektů i jednotný
estetický vzhled. Bez spolupráce obce
a vlastníků objektů toto není možné.)

f Vybudujeme bezpečné bezbariérové zastávky, upřednostňujeme je
před nesmyslnými projekty typu
výstavby lanovky.

c Vyřešíme nedostatek parkovacích
míst vybudováním parkovacích domů,
podzemních parkovišť i úpravou
dopravního značení a to podle
potřeby konkrétní lokality.

e Zahájíme výstavbu kvalitních
městských bytů s možností následného odkupu.

g Vybudujeme moderní relaxační
zóny v městských parcích a lesích.
Každý si v nich najde „to své“:
• Lanové centrum, dětská hřiště,
odpočinkové zóny pro rodiny
s dětmi i seniory.
• Klidná místa pro pejskaře.
• Možnosti adrenalinového vyžití
(běžecké tratě z měkkého
povrchu, workoutové prvky,
cvičební prvky pro seniory).

Nela Freiherrová
Poruba

„Moderní technologie
nám v mnohém usnadňují život, přesto mám
pocit, že se lidé navzájem odcizují. Nebylo by
skvělé se se sousedy
občas potkat na grilování před domem
nebo uspořádat s
kamarády fotbálek
mezi domy na opraveném hřišti? Bylo!”

d Důsledně budeme realizovat
investice s podporou dotace z EU a

DOPRAVA
a V místech s nedostatkem parkovacích míst vybudujeme parkovací
domy a podzemní parkoviště a vybudujeme bezpečná osvětlená parkoviště.
b Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava vybudujeme funkční
systém záchytných parkovišť.
c Zachováme alternativu papírové jízdenky, včetně prodejních automa-

Jan Molnár
Ostrava-Jih

„Podívejte se na
chodník před Vaším
domem. Je opravený? Ne!? Myslím, že je
víc než jasné, že
práce je v Ostravě
nad hlavu. Pojďme o
tom přestat mluvit a
pusťme se do práce!”

tů na papírové jízdenky.
d Dobudujeme síť cyklostezek a cyklotras.
e Zlepšíme dopravní situaci v okolí škol a školek, aby do nich rodiče mohli
pohodlně a bezpečně dopravit své děti.

Dalibor Mouka
Ostrava-Jih

„Zaparkovat přímo před domem by
neměl být luxus, ale standard!
Vybudujeme nová parkovací místa
a parkovací domy, abyste měli své
auto vždy nadosah.”

Tomáš Sucharda
Mariánské Hory
a Hulváky

„Pořídíme tramvaje za
miliardu a ony nevlezou do nových zastávek? Tak je zase rozkopeme! Tohle není
Ostrava, ale
Kocourkov!”
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ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
a Navýšíme prostředky na
pořádání ozdravných pobytů
pro školky a školy.

d Zkvalitníme výuku cizích
jazyků v mateřských školkách a
školách.

b Podpoříme investiční
projekty škol a navýšíme
prostředky pro školy na
vybavení pomůckami a
případné kapacitní úpravy
zvláště školních družin.

d Výrazně snížíme administrativu ve školství, učitelé mají učit
a ne papírovat

c Finančně podpoříme
zajímavé projekty a talentované žáky základních a studenty
středních a vysokých škol.

Pavel Ďurďa
Stará Bělá

„Školu mají řídit lidé, kteří jsou výbornýmí manažery a pedagogy, nikoliv
kamarádi a známí radních. Školství by
mělo být výkladní skříní obvodu!”

SPORT
a Naší prioritou je dostat děti a
jejich rodiče na sportoviště.
b Podpoříme vznik sportovních
akademií při školách.
c Upravíme podmínky přidělování
dotací. Potřebujeme pro děti kvalitní
trenéry a ty je potřeba zaplatit.

Matěj Kuzník
Poruba

„Podpoříme všechny děti,
aby byly ve škole spokojené
- vybudujeme školy pro
talentované děti v různých
oborech a zároveň pomůžeme těm, které to z jakéhokoliv důvodu potřebují.”

Libuše Přikrylová
Ostrava

„Pohyb je život. Podpoříme každého - od
malých dětí, až po seniory - v aktivním životě.
Pro děti vybudujeme hřiště, opravíme zchátralá sportoviště uprostřed sídlišť, vybudujeme
workoutová hřiště. Opravíme chodníky a
cyklostezky, abyste se mohli bez problémů
projít nebo projet na bruslích či koloběžce.”

d Podpora vrcholového sportu musí
být podložena výsledky. Zavedeme
při rozdělování dotací motivační
položku.
e Část peněz, které rozděluje
město, převedeme na obvody, kde
své sportovce a trenéry znají lépe.
f Podpoříme budování a vybavení
sportovišť a zapojování se co nejširší
veřejnosti do sportovních aktivit.

Děti a senioři. Když je spojíme, obohatíme se všichni.
Pojďme zbořit mezigenerační
propasti!”

g Postavíme halu pro míčové
sporty.

Projet Ostravou na
vozíku není žádná
sranda. Moje vlastní
zkušenost je hnacím
motorem k pomoci
dalším lidem ve stejné
situaci. Společně
uděláme Ostravu bez Andrea Mádrová
překážek!”
Ostrava-Jih

Zuzana Stachelová
Ostrava-Jih

SOCIÁLNÍ POLITIKA
a Navýšíme prostředky na
zaslouženou pomoc našim
seniorům. Maximálně podpoříme
pečovatelskou službu.

d Podpoříme pouze ty neziskové
organizace, které mají výsledky a
dokáží lidi v nouzi motivovat k
dalšímu rozvoji.

b Budeme reagovat na podněty
hendikepovaných a odstraňovat
překážky, které jim brání v
kvalitním každodenním životě.

e Všem dětem zajistíme rovnou
příležitost kulturního a sportovního vyžití.

c Nabídneme podporu a sociální
pomoc pouze skutečně potřebným a lidem se zájmem spolupracovat.

LEČO 2018 - 2022
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KULTURA
a Vrátíme koníka do kruhového
objezdu před Novou radnicí.

d Obnovíme pořádání mezinárodního sochařského sympozia.

b Městské galerii Plato dáme
program srozumitelný pro širokou
veřejnost. Není možné, aby se za
desítky milionů korun z městských
peněz dělaly projekty pouze pro pár
desítek lidí.

e Zahájíme jednání s majitelem
Mendelsohnova obchodního domu
Bachner (bývalý obchodní dům
Horník) a s pomocí grantů zde
Peter Harvánek
vytvoříme kulturní centrum se
Moravská Ostrava
zaměřením na architekturu.
a Přívoz

c Do provedení změn nakoupíme
kolečkové brusle, zřídíme bezplatnou půjčovnu a v Bauhausu, kde
Plato sídlí, uděláme krytou bruslařskou dráhu s diskotékou.

f Omezíme finanční podporu
komerčně úspěšnému a soběstačnému festivalu Colours of Ostrava a
prostředky rozdělíme do menších a
začínajících akcí v městských
obvodech.

PROBLEMATIKA ZVÍŘAT
a Vybudujeme zvířecí hřbitov.

Barbora Kajzarová
Vítkovice

b Majitelům psů, kteří platí
pravidelně povinné poplatky,
nabídneme příspěvek na povinné
očkování, sáčky na exkrementy a
zajímavé školení a akce.
c Budeme se aktivně podílet na
řešení problematiky týraných
zvířat.
d Vybudujeme nové záchranné
středisko pro zvířata s 24hodinovou veterinární klinikou.
e Zavedeme vzdělávací program
o správném zacházení se zvířaty
ve vyloučených lokalitách.

Je dokázáno, že kontakt se psem a
kočkou představuje účinné rozptýlení
pro lidi trpící různými nemocemi nebo
pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně.
Zavedeme canisterapii v Městské
nemocnici a domovech pro seniory v

„Umělci různých oborů
rádi jezdí do Ostravy,
protože je na většině
akcí plno, na lístky do
divadla se zde pravidelně stojí dlouhé řady.
Ostrava je bezpochyby
kulturním městem.”

„Pes je už dávno
plnohodnotný člen
rodiny Ostraváků. V
každém obvodu by
proto mělo být místo,
kde se se svým
miláčkem můžeme
vyřádit!”

Alena Tomaiová
Poruba

RADNICE PRO LIDI

f Vybudujeme zabezpečené
a velké plochy s vodními prvkypro
volný pohyb psů.
g Zavedeme CANIS terapii v
Městské nemocnici Ostrava.
h Vybudujeme odpočinkové
centrum pro děti a seniory s
kontaktním útulkem pro kočky.

a Provedeme úpravy obecně
závazné vyhlášky a například
snížíme poplatky za restaurační zahrádky.
b Uděláme Ostravu pro
investory otevřeným městem,
ale prioritou pro nás budou
vždy naši občané.
c Našich občanů si vážíme
a dáme jim to najevo.

d Radnice je tady pro občana
a tak musí fungovat.

„Peníze se mají investovat, a ne
hromadit na bankovních kontech.
Město a obvody navíc vůbec neřeší
výnosy! Jen změnou bankovního
účtu by mohli například na Jihu
vydělávat 400 tisíc ročně. A to už je
pěkná částka!”

Oldřich Lahoda
Ostrava-Jih

e S našimi občany budeme
komunikovat: osobně, písemně
i na sociálních sítích. Jejich
názor nás zajímá, i když není
pozitivní. V žádném případě
nebudeme ignorovat dotazy
nebo mazat příspěvky, které se
nám „nehodí do krámu“.
f Snížíme počet placených
politických funkcí ve městě
i obvodech.

Už žádná policie u
vstupu, omezování
diskuze a výmysly o
malé kapacitě sálu na
zastupitelstvu. Našich
občanů si vážíme a
chceme slyšet jejich
názory!”

Eliška Ulehlová
Ostrava-Jih
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LIBUŠE

PŘIKRYLOVÁ
OSTRAVA

Milí Ostravané,
Co byste řekli OPRAVDOVÉ ZMĚNĚ?
Jmenuji se Libuše Přikrylová, mám 57 let a jsem
ředitelkou Základní školy Provaznická v Ostravě-Hrabůvce. Studovala jsem učitelství na Ostravské univerzitě a školský management na Karlově
univerzitě v Praze. Celý život pracuji ve školství
– začínala jsem jako učitelka, později jsem byla
zástupkyní ředitele a v roce 2005 jsem se stala
ředitelkou školy v Ostravě-Hrabůvce. Jsem
vdaná, mám dvě dospělé děti, ve volném čase
mě baví lyžování, cyklistika, cestování a dobrá
hudba.
Jsem ale především ráda v pracovním procesu.
Jsem tvůrčí, za léta ve vedení školy si myslím,
že mám dobré manažerské schopnosti, dokážu
vést lidi a jsem empatická k jejich požadavkům
a přáním. Mám zkušenosti s projekty EU v oblasti
školství, umím jednat s lidmi všech věkových
kategorií a mám ráda výzvy. Ta současná patří
mezi ty největší.
Rozhodla jsem se zúročit své profesní a životní
zkušenosti a vydávám se do boje o primátorské
křeslo a to do ryze mužské společnosti. Ostrava
je město, které má obrovský potenciál, je domovem mnoha nadaných a schopných lidí, kteří jsou
bohužel občas „na vážkách“, zda mají zůstat
nebo odejít za lepším, ať už kvůli ovzduší nebo
pracovním příležitostem. To vše ale můžeme
změnit. Ostrava je také ženského rodu a jako
žena může mít toto město ty nejlepší vlastnosti
– být silné, rozhodné, upravené a schopné čelit
nebezpečí. Já nabízím tým pracovitých lidí, přidám pro nás ženy typickou ráznost i láskyplnou
péči a společně můžeme udělat Ostravu LEPŠÍ
A ČISTOU. Jdete do toho s námi?

TAK PŘIJĎTE 5. A 6. ŘÍJNA K VOLBÁM.
ZASLOUŽÍTE SI VÍC!

ŠKOLSTVÍ A SPORT
Každá vláda před volbami vehementně prohlašuje, že
školství je pro ni prioritou. Je školství prioritou i pro Ostravu? Jistě, Ostrava pravidelně vyhlašuje dotační programy,
které přispívají ke zlepšení kvality vzdělávání, k podpoře
volnočasových aktivit i podpoře sportu, hlavně sportu profesionálního. Ještě stále je však mnoho škol a školek, kterým chybí celková revitalizace budov, jsou nedostatečně
vybaveny novým nábytkem a moderními pomůckami pro
výuku. Místo toho, aby se učitelé a ředitelé škol soustředili
na výuku žáků, tříští svou pozornost a sílu neustálým sháněním financí na základní potřeby školy, které by měly být
samozřejmostí. Jsou to např. finance na platy kvalitních
učitelů cizích jazyků, rodilých mluvčích, na kvalitní IT techniku, ale i na základní vybavení či obnovu zařízení školních
jídelen. Mnohé školy se potýkají také s nedostatečnou
kapacitou školních družin.
Každý rodič si přeje pro své dítě kvalitní vzdělání a širokou
možnost trávení volného času. Proto budeme klást velký
důraz na navýšení finančních prostředků na investice do
škol a školek, navýšíme prostředky na vybavení pomůckami, na výuku cizích jazyků a na případné kapacitní úpravy,
zvláště ve školních družinách.
Relaxace a aktivní odpočinek po práci jsou důležitou součástí regenerace sil a upevňování fyzického i psychického
zdraví. Proto další naší prioritou je dostat děti a jejich
rodiče na sportoviště. Upravíme podmínky přidělování dotací a navýšíme finanční podporu mládežnického sportu.
Protože potřebujeme kvalitní trenéry, které je nutné také
dobře zaplatit, podpoříme i financování platů trenérů.
V Ostravě se stále také potýkáme s nedostatkem sportovišť, která by mohla využívat široká veřejnost. Je nutné
navýšit prostředky nejen na jejich výstavbu, ale i na jejich
vybavení a údržbu. Postavíme také halu pro míčové sporty.

KANDIDÁTKA NA PRIMÁTORKU
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OSTRAVA SI ZASLOUŽÍ VÍC!
OSTRAVA JE MĚSTO S OBROVSKÝM POTENCIÁLEM. JE TO DOMOV MNOHA SKVĚLÝCH PRACOVITÝCH A SCHOPNÝCH
LIDÍ, UMĚLCŮ I SPORTOVCŮ. NE VŽDY JSOU ALE NA TOTO MĚSTO HRDÍ. TO SE ALE MŮŽE ZMĚNIT, KDYŽ TI, KTEŘÍ JI
VEDOU, PŘESTANOU O PRÁCI PRO MĚSTO MLUVIT A ZAČNOU SE SKUTEČNĚ ČINIT. ŽE TO TI SOUČASNÍ NEUMÍ, TAK JE
VYMĚŇTE!

BEZPEČNOST
Lidé, kteří žijí v Ostravě, si přejí mít pocit bezpečí, a to v každou
denní či noční dobu. Přesto, že bezpečí je jednou ze základních
potřeb člověka, není tato potřeba vždy zabezpečena. Podle
statistik Městské policie v Ostravě dochází ke snižování kriminality. Mnohým občanům, kteří mají špatné osobní zkušenosti,
především v problémových lokalitách, jako je např. Ostrava-Jih
nebo Moravská Ostrava a Přívoz, se však tato skutečnost těžko
vysvětluje. Jak přesvědčit o snižující se kriminalitě občanku Ostravy-Jihu, která jde v půl sedmé ráno do práce a v podchodu
u „Hlubiňáku“ ji přepadne nepřizpůsobivý občan a okrade ji
o celou kabelku, povalí ji na zem a ještě jí způsobí zranění, které
musí léčit i týdny? Jak toto vysvětlit důchodkyni, která je na
procházce centrem města povalena na zem a okradena o zlaté
přívěsky? Jak vše vysvětlit dítěti, které přijde během cesty ze
školy násilně o mobilní telefon? Těmto občanům je úplně jedno,
co uvádějí statistiky. Tito lidé chtějí, aby v jejich městě bylo
bezpečno, nechtějí se bát. Jsou i takoví, kteří už ani některé
případy kriminální činnosti nehlásí, protože nevěří, že to má
smysl, že se pachatel najde nebo bude usvědčen. Jiní se zase
bojí konfrontace s těmi, kteří je napadli nebo je okradli z důvodu
následné pomsty. To všechno je špatně.
Ne, nekladu vinu strážníkům městské policie, protože jsem
přesvědčena, že dělají, co mohou. Strážníků je prostě málo.
Vzhledem k tomu, že je v Ostravě komplikovanější doprava
z důvodu různých rekonstrukcí a oprav silnic, jsou také potřební
při zajišťování bezpečného provozu dopravy. Rovněž se podílejí
na asistenci při kontrolách v dopravních prostředcích MHD, kdy
se cestování díky asistentům dopravy zlepšuje, tím pádem
chybí strážníci jinde. Ale co s tím? Jak se můžeme dočíst ve

Výroční zprávě Městské policie Ostrava, v letech 2014 – 2017
přišlo k městské policii 281 strážníků a čekatelů, ale v té samé
době jich 224 odešlo. Je proto nutné navýšit počty strážníků
městské policie, vybudovat jejich služebny v těch nejproblémovějších lokalitách jako jsou např. ubytovny, aby strážníci mohli
situaci v jejich okolí neustále monitorovat a včas zasáhnout. Je
třeba zajistit funkční inteligentní kamerový systém, který bude
napojen právě na tyto služebny a Integrované bezpečnostní
centrum. S tím úzce souvisí vybudování kvalitního veřejného
osvětlení těchto problémových míst a různých nebezpečných
zákoutí. Strážníky je třeba přivést mezi lidi, aby se v Ostravě
cítili bezpečně, aby z ní neodcházeli hlavně mladí lidé a aby
všichni měli skutečně pocit, že jsou tady proto, aby je chránili. 
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Milí Ostravané a zvláště Jižané,
mnoho lidí mě sice zná, ale mnoho nezná, proto si dovolím
se krátce představit. Téměř celý svůj život bydlím v Ostravě-Zábřehu, jsem tedy Jižan. Svou profesní kariéru jsem
začal jako učitel základní školy na Dubině a pokračoval
jako středoškolský učitel na obchodní akademii. V roce
2006 jsem se přihlásil do konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ
Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu a zřejmě jsem konkurzní komisi přesvědčil o svých kvalitách, protože školu od té
doby řídím. Jelikož práce je zároveň mým koníčkem a dělám ji rád, podařilo si mi díky dobré týmové práci s mými
spolupracovníky školu výrazně posunout k lepšímu, ať už
co se jejího vzhledu či vybavenosti týká. Nicméně školu
tvoří především kvalitní učitelé. Žáky učíme moderními
metodami, nabízíme jim možnost studovat v bilingvních
třídách, úspěšně napravujeme dětem jejich vady řeči, učíme je psát na klávesnici všemi deseti prsty a široká je u nás
také nabídka volnočasových aktivit. Odměnou je pro nás
stále rostoucí zájem žáků o studium v naší škole.
Mimo práci ředitele školy se věnuji aktivně hudbě, která
vždy byla a je pojítkem s mou manželkou, s níž mám tři syny.
Ve volném čase rád cestuji, sportuji, bavím se s přáteli nebo
si přečtu dobrou knížku. O komunální politiku se zajímám
už řadu let a v letech 2006 - 2010 jsem byl v našem obvodu

JIH

i zastupitelem a vedl jsem finanční výbor. Poslední čtyři
roky jsou však pro náš obvod doslova tragické – neinvestuje se, nepracuje, neopravuje a k tomu se současní radní
staví arogantně ke svým občanům. Také vůči naší škole
se „práce“ současného vedení podepsala negativně, a to
nepochopitelným vrácením desetimiliónové dotace na zateplení celé školy, drahým a nesmyslným auditem a mnoha
zbytečnými schválnostmi v běžných věcech. Náš obvod je
jedním z nejlidnatějších v republice, ale je dosti zanedbaný.
Chybí zde mnohé základní věci, jako odpadkové koše, lavičky, moderní dětská a workoutová hřiště, opravené chodníky
a místní komunikace. To všechno se musí změnit. Proto jsem
se rozhodl kandidovat. Svou více než dvanáctiletou manažerskou praxi chci zúročit právě v tomto obvodu, protože
tady bydlím i pracuji. Na účtu obvodu je přes půl miliardy
korun, je třeba využít je ke zvelebení tohoto obvodu, nikoliv
k plnění kapes lenivých radních či jejich nevýkonných kamarádů a politických spojenců!

MILÍ JIŽANÉ,
ZASLOUŽÍTE SI VÍC!

OSTRAVA-JIH 11

DOPRAVNÍ PARADOXY OSTRAVY-JIHU
JESTLI NĚCO MŮŽEME V NAŠEM OBVODĚ POVAŽOVAT ZA OPRAVDU OTŘESNÉ, PAK JE TO DOPRAVA, A TO STATICKÁ
I DYNAMICKÁ. TRÁPÍ NÁS NEJEN NEDOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST, ALE TAKÉ KVALITA VOZOVEK.

Trpíme zoufalým nedostatkem parkovacích míst, kupříkladu v lokalitách jako jsou Dubina, Hrabůvka, Zábřeh
za Lunou či Volgogradská, Pískové Doly nebo Výškovice,
zkrátka všude kde je hustá bytová zástavba. Když pak
jedeme autem po komunikacích místního významu, jež má
ve své správě naše radnice, zažíváme téměř takové pocity
jako jezdci rally nebo autokrosu, jelikož stav těchto silnic je
těmto tratím nepříjemně podobný.
Navzdory tomu při pohledu na rozpočtové výdaje naší radnice do těchto kapitol jsme překvapeni, neboť prostředky
vynakládané na tvorbu nových parkovacích míst a opravu
místních komunikací dosahují závratně minimálních částek
a i ty má radnice ještě problém proinvestovat. Není to
paradox? Můžeme se dohadovat, čím to je způsobeno,
ale nejblíže se nabízejí asi dva důvody. Organizace práce
vyžaduje úsilí a zkušenosti, přičemž ani jednoho se radním
nedostává. Další příčinou mohou být nerozvážné výměny
na postech zodpovědných úředníků, které zapříčinily odchod „kádrů“ znalých věci, zatímco než se zaškolí noví lidé,
stojí to dost času.
Výstavbu nových parkovacích míst v našem obvodě, čítajícím přes sto tisíc obyvatel, můžeme počítat maximálně
na desítky ročně. Má tady někdo pocit, že to stačí? Nabízí
se další otázka: kontroluje někdo kvalitu rekonstruovaných

asfaltových povrchů po výměnách inženýrských sítí? Všiml
si někdo, jak „kvalitně“ je po takovém zásahu opravena
třeba část Čujkovovy ulice na náměstí SNP? Samostatnou
kapitolou jsou v našem obvodu chodníky. Jejich rekonstrukce, probíhající přímo dračí rychlostí, by nám mohl závidět
asi kdekterý papaláš z předrevolučního televizního seriálu.
Když si to shrneme: při tempu investic do této rozpočtové
kapitoly (cca 12,5 mil. Kč ročně) a odhadovaném stavu zanedbanosti (cca 1,5 mld. Kč) bude vše perfektně opraveno
už za 120 let (za předpokladu, že nebudou vznikat další či
následné nutnosti oprav). To už možná fakt bude v Ostravě
dříve metro. My v Leču si myslíme, že by to mohlo být lepší.
Zasloužíte si víc! 

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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IVO VEČEŘA

IVO
VEČEŘA
É HORY
MARIÁNSK
Y
A HULVÁK

Drazí přátelé,
Jmenuji se Ivo Večeřa, mám 47 let a mým domovem jsou
ostravské Hulváky. Pocházím ze Zlínska, mládí jsem prožil
v Karviné-Ráji, vystudoval jsem vysokou školu v oboru
mikroelektronika na VUT v Brně a do Ostravy, svého rodného města, mě dovedla po svatbě manželka v roce 2000.
Pracuji jako návrhář pro významnou polovodičovou firmu.
U nás na Hulvákách jsem po dlouhou dobu žil mezi svými
sousedy obyčejný „vesnický život“, přičemž o dění na komunální úrovni jsem se poprvé ve větší míře začal zajímat, když
se v našem okolí prudce zvýšila kriminalita. V té době jsme
se spojili s některými dalšími lidmi, založili občanskou iniciativu a začali problémy aktivně řešit. Výsledky naší práce
ocenili voliči v minulých volbách natolik, že jsme získali dvě
zastupitelská křesla pro náš obvod. Závazek našim voličům
jsme ani na okamžik nevzali na lehkou váhu a ačkoliv pro-

STOP BYZNYSU S CHUDOBOU
A JANÁČKOVÉ!
NAŠÍ VELKOU PRIORITOU V OBVODU MARIÁNSKÝCH
HOR A HULVÁK JE BEZPEČNOST. K NÍ SE VÁŽE I EXISTENCE UBYTOVEN A PROBLÉMOVÝCH LOKALIT.

P

rvním a zásadním problémem posledních čtyř let
je vznik obrovské ubytovny na ulici Výstavní. K ní se
váže mnoho problémů, z nichž největším je narušení
bezepčnosti obyvatel v okolí. Druhým výrazným zásahem
do bezpečí našich obyvatel je radnicí zpackaný prodej 24
bytových domů v lokalitě Červený kříž, kdy v kupní smlouvě
nebyla námi požadována klauzule o zákazu příspěvku na
bydlení pro nájemníky, včetně pevného termínu dokončení
záměru se sankcí za neuskutečnění. Tímto pochybením
umožnila radnice vznik dalšího ghetta v blízkosti náměstí.
Radnice v čele s Lianou Janáčkovou v tomto směru vůbec
nekoná. Dne 15. 11. 2017 dokonce vedení radnice ze strachu

sazování myšlenek z opozice je věc nelehká, pracovali jsme
zodpovědně a jsou za námi nesporné výsledky.
Témat byla velká spousta, bezesporu největší význam
svorně všichni dáváme zastavení nesmyslného projektu
nové radnice, která by navíc znamenala další zadlužení
obvodu a stop potřebným dalším investicím. Rozhodnutí
kandidovat v komunálních volbách 2018 je jen přirozeným
vyústěním celé 4-leté práce pro obvod. Naše radnice
potřebuje nutně výměnu vedení. S prací toho současného
jsem dlouhodobě nespokojen – vedení radnice přede mnou
těžko obhajuje svá rozhodnutí, skoro za každým rozhodnutím vidím něčí osobní prospěch, kdy ruku v ruce s tím jde
netransparentnost, na kterou po celou dobu poukazujeme.

O tom, jestli bude síla něco změnit,
o tom však rozhodnete vy, voliči!
nebo z vlastní neschopnosti ustoupilo od záměru vyhlásit
v těchto místech bezdoplatkové zóny. Přitom tímto krokem mohla být situace dávno vyřešena! Paní starostka
Janáčková se dokonce vyjádřila, že bezdoplatkové zóny
vyhlašovat nebude a je pouze na státu tohle řešit.
Máme názor opačný. Naším cílem je v těchto místech se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů situaci řešit
vyhlášením bezdoplatkových zón. Což se týká i ubytoven
na ulici Žákovská a Jablonského. My strach nemáme, ubytovny v Mariánských Horách a Hulvákách nechceme a za
tímto názorem si pevně stojíme! Zasloužíte si víc! 
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ŠKOLÍCÍ CENTRUM
ANEB TAJNÁ RADNICE ZA 160 MILIONŮ
STAROSTKA MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK LIANA JANÁČKOVÁ CHCE NOVOU RADNICI VE SVÉM OBVODU ZA KAŽDOU CENU. JEN TAK SE DÁ VYSVĚTLIT EXISTENCE UTAJENÉHO PROJEKTU NA STAVBU NOVÉ RADNICE SCHOVANÉHO
ZA NÁZEV „ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO”.

P

roč se tajil? No asi ze strachu před voliči, že 160 milionů
je moc. Ono vzít si na dluh 100 milionů korun u banky je
už opravdu hodně i na městský obvod. A k tomu ještě
60 milionů utratit z rozpočtu obvodu za něco jiného než
opravy cest, chodníků, údržbu obvodu, opravy bytů apod.,
to už prostě obhájit nejde. Navíc, když stará radnice zas tak
stará není a může sloužit ještě spoustu let. Kanceláře jsou
nadstandardních velikostí, a některé se dokonce pronajímají. Samozřejmě údržbu potřebuje každá budova.
Jelikož pořád slyšíme, že nejsou peníze a najednou se řeší
taková částka, rozhodli jsme se udělat průzkum mezi lidmi.
Vytvořili jsme petici „Stop nové radnici“ a začali podpisovou
akci. Během 48 hodin jsme díky obrovskému rozhořčení lidí
získali 300 podpisů našich občanů, jež se tímto způsobem
začali dozvídat, co se chystá. Rozhodli jsme se stavbě nové
radnice a především nehoráznému utrácení peněz zamezit
a to tím, že celou věc zveřejníme. Petici jsme předali panu
primátorovi Macurovi na zastupitelstvu města Ostravy, pro
kterého to byla také novinka.
Pro voliče, kteří volí jiné strany, máme na stránkách
www.nasehulvaky.cz detail, jak pro úvěr 100 milionů
a dlouhodobé zadlužení jejich obce hlasovali jejich zastupitelé. Proti byli pouze zastupitelé Sucharda, Luzar a Taube.
V nacházejících volbách tedy volte uvážlivě a nevěřte
proklamacím těch, kteří dnes říkají: „Stavbu radnice nechceme”, přestože pro zadlužení ruku zvedli. 

INZERCE

Areál Kopřivnice:

Areály Ostrava:

Pronájem
nebytových
prostor
Telefon: 553 810 500

ASTRA

KORUNA

KOPŘIVNICE

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

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

ul. Štefánikova 1159, 1160,
742 21 Kopřivnice

VENUŠE

U JIŘÍKA

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

ul. Břustkova 670,
700 30 Ostrava–Výškovice

KOTVA

ZAHRADA

Optima spol. s r. o.,

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

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

Rytířská 400/22, Praha 1,
PSČ 110 00
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LADISLAV NĚMEC

LADISLAV
NĚMEC
PETŘKOVI

CE

PETŘKOVICE
OTEVŘENÉ OBČANŮM
PETŘKOVICE JSOU MALÝ OBVOD , KDE SE TO KONECKONCŮ „VŽDYCKY VŠECHNO NĚJAK ZVLÁDNE“. DALO
BY SE TO ALE ZVLÁDNOUT LÉPE. PRO ZAČÁTEK BY
MOŽNÁ STAČILO ZLEPŠIT KOMUNIKACI MEZI VEDENÍM
OBCE A OBČANY.

D

nes to probíhá tak, že si přečtu Petřkovický
zpravodaj, kde má pan starosta úvodník „SLOVO
STAROSTY“. Dozvím se v něm vše podstatné. Pan
starosta vždy pochválí organizátory všech akcí,
poděkuje sponzorům, vysvětlí, proč s tím či oním problémem
nehne a podá si ty, kteří si dovolili něco kritizovat nebo mít
na věc jiný názor. Prostě v duchu ODS.
Podle mě by to mělo probíhat jinak. Webové stránky obvodu by měly být vybaveny veřejně přístupnou rubrikou
s možností klást vedení obce dotazy a získat odpověď.
Věcnou, bez jízlivého hodnocení tazatele. Slovo starosty je
jen jedna strana mince. Myslím, že by občany zajímala i ta
druhá.
Jako příklad uvedu stále opakovanou záležitost nešťastného dopravního napojení outletového centra na hlavní
silnici Hlučínskou, které zřejmě povede k výraznému zhoršení už tak kritické dopravní situace v Petřkovicích. Stále

Milí voliči,
jmenuji se Ladislav Němec. Vystudoval jsem architekturu,
kterou se zabývám v různých rovinách nepřetržitě od roku
1976. Nejprve jako projektant ve státních organizacích,
krátce také jako památkář nebo propagátor architektury
na Ostravsku. Po „převratu“ jsem začal pracovat jako architekt ve svobodném povolání.
Při této práci jsem sbíral zkušenosti a spolupracoval s nejrůznějšími lidmi a firmami především v oblasti stavebnictví
a investic, ale také z oblasti kultury a umění. V Petřkovicích
žiji sice jen 15 let, takže pro zdejší starousedlíky budu ještě
nejméně sto let „náplava“, ale na druhou stranu nejsem
právě proto zatížený provozní slepotou, a vidím, že i když
se náš obvod rozvíjí, pořád se něco staví, opravuje, a dokonce nás za poslední 4 roky v Petřkovicích 23 přibylo, je
toho ještě mnoho, co je možné udělat jinak a hlavně lépe

slyším jenom to, že vedení obce nebo Sdružení obcí Hlučínska udělali co mohli. To jsou ale jen slova. Proč úřad svoje
vyjádření ke stavbě na webových stránkách nezveřejní?
Obec Petřkovice byla nepochybně účastníkem povolovacího řízení, ke stavbě se vyjádřila a k vydanému rozhodnutí
podala odvolání… Nebo snad ne?
Na webových stránkách obce by také měly být přístupné
všechny chystané projekty. Občané se určitě rádi předem
seznámí s tím, na co se obec chystá vynaložit jejich peníze.
Možná se pak „SLOVO STAROSTY“ stane místo výčtu úspěchů zajímavým čtením. 
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MICHAL
POLÁČEK
STARÁ
BĚLÁ

Pěkný den, Ostraváci a Ostravačky!
Jmenuji se Michal Poláček, vystudoval jsem Lékařskou
fakultu v Olomouci. Období studia v Olomouci a následný
rok vojenské služby v Kadani jsou jediné období, které
jsem strávil mimo své milované město Ostravu. Mládí jsem
prožil v centru, když jsem chtěl vědět kolik je hodin, stačilo
zvednout hlavu a podívat se věž ostravské radnice. Nyní
už přes 13 let žiji na předměstí ve Staré Bělé. Tady jsem
našel opravdové místo k životu. Vyhovuje mi, že jsem blízko
rušného centra Ostravy, ale zároveň je ve Staré Bělé zachován spíše vesnický charakter života. Mohu tak aktivně
odpočívat na malé zemědělské farmě a dobíjet energii pro
své povolání.
Jako lékař pracuji více než 32 let, z toho se už 25 let věnuji léčbě nechtěné bezdětnosti - neplodnosti. S trochou
nadsázky se dá říci, že díky mne Ostravanů neubývá, ale
naopak přibývá. „Vyrobil“ jsem už více než 3000 dětí. I pro
tyto děti chci Lepší a čistou Ostravu - proto kandiduji.

NEKONCEPČNÍ
STARÁ BĚLÁ
ŽE JE NÁŠ OBVOD KRÁSNÝ, JE ZNÁMO NEJEN MÍSTNÍM
OBYVATELŮM. MOHLO BY TO BÝT ALE VÝRAZNĚ LEPŠÍ,
KDYBY NAŠI RADNÍ DĚLALI VĚCI POŘÁDNĚ A HLAVNĚ
JE DOTÁHLI DO KONCE.

S

tará Bělá je stále velmi oblíbená ostravská lokalita.
Svědčí o tom neustálý zájem o nemovitosti v této
oblasti. Lhal bych, kdybych řekl, že se za posledních
pár let ve Staré Bělé nic neudělalo. Problémem je ale
nekoncepčnost, se kterou vedení obvodu projekty dělá.
„Uděláme kanalizaci, ale jen v části obvodu.” „Rozkopeme cesty, ale nevybujeme nové chodníky, nebo jen někde.” Další peníze se vynakládají na projekty, které nejsou
nezbytně nutné. To se musí změnit. Stará Bělá si zaslouží
náležitou péči, aby nikdo nezůstal ochuzen. Pojďme to
společně změnit. Zasloužíte si víc! 
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BARBORA TOCAUEROVÁ

BARBORA
TOCAUEROVÁ
PORUBA

Pěkný den!
Jmenuji se Bára Tocauerová a už od dětství mám dva
hlavní koníčky - jazyky a zvířata. Obojí se mi v dospělosti
stalo i prací. Pracuji jako tlumočnice a lektorka italského
a anglického jazyka a zároveň jsem předsedkyní Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat.
V komunální politice se chci zaměřit hlavně na aktivní ochranu zvířat, ať už přímo v terénu nebo v rámci vzdělávacího
programu ve vyloučených lokalitách či na školách. Jakožto
předsedkyně Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat
vidím, že přibývá nahlášených případů hlavně v Ostravě
a okolí. Týká se to jak týraných psů přímo u majitelů (a ne
vždy jde o sociálně slabší občany nebo bezdomovce),

toulavých koček, kde je zapotřebí prosadit plošný městský
kastrační program, tak také například bych chtěla prosadit
zákaz cirkusů se zvířaty v Ostravě. V 21. století v civilizované společnosti nemůžeme považovat za zábavu se dívat na
zlomená divoká zvířata držená v klecích, která slouží lidem
pro zábavu. To je špatně.
Ve volném čase mě baví jízda na koni, plavání a potápění,
bojový sport Krav maga, ale věnuji se také canisterapii pro
děti z mateřských a základních škol a ochraně přírody ve
spolupráci s různými organizacemi. S organizací Prales dětem jsem byla na Sumatře, kde jsme monitorovali pytláky,
tygry, orangutany a snažili se pytlákům zabránit v dalším
drancování pralesa. S Hnutím Duha jezdím v zimě na zimní
monitoring vlků, rysů a medvědů v Beskydech.

KOČKA JAKO SPOJKA GENERACÍ
ZATÍMCO PSÍ ÚTULEK FUNGUJE DLOUHÁ LÉTA, PROBLÉM S TOULAVÝMI KOČKAMI NIKDO NEŘEŠÍ. A TO CHCEME
ZMĚNIT! V OSTRAVĚ VYBUDUJEME ZÁCHYTNOU STANICI PRO KOČKY A POMŮŽEME JIM K NOVÉMU STARTU.

Z

řízení kočičího útulku ve městě velikosti Ostravy je
nutnost. Ano, bude to vyžadovat jistou investici, ale
je to potřeba. Nemůžeme se tvářit, že problém s toulavými kočkami neexistuje a určitě nemůžeme komplexní
řešení nechávat na několika aktivních zvířecích dobrovolnících nebo na místních zvířecích dobrovolných organizacích.
Postarat se o toulavá zvířata je povinností města. A to se
týká i koček. Kočičí útulek by sloužil převážně pro nalezená,
nemocná, zraněná či jinak zbídačená koťata. Po vyléčení
by byla nabízena k adopci. Venkovní kočky by se odchytávaly, nechávaly kastrovat a po zaléčení by byly vypuštěny
zpět do své původní lokality. Díky fungujícímu systému by
se už nadále nemnožily.
Kočičí útulek by také samozřejmě sloužil i jako výukové
místo, kde by chodily školy a školky v rámci tzv. felinoterapie. Děti by se učily jak správně pečovat o živé zvíře, v tom
případě kočičku, dozvěděly by se, co potřebuje, aby měla
spokojený život. Také by se zde mohly setkávat s aktivními

seniory, kteří by sem mohli docházet a během dne pomáhat
s různými dobrovolnými pracemi v útulku. A do nich by samozřejmě zapojily i děti tak, aby každé dítě mělo na starost
jeden šikovný senior-dobrovolník. Tím by došlo k propojení
generací a rozhodně by to přispělo k vzájemnému obohacení obou stran, ale nejvíc by na tom získaly kočky, protože
by si užily hodiny a hodiny mazlení, hraní, děti by jim mohly
předčítat pohádky, s babičkami by mohly společně uplést
pelíšky nebo vyrábět různé kočičí hračky. Prostě nebyl by to
pouze kočičí útulek, ale místo aktivního setkávání lidí, kteří
milují zvířata. 
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PETR
BAŠEK
VÍTKOVICE

NEVZHLEDNÉ
A NEBEZPEČNÉ
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ JE DOMINANTOU VÍTKOVIC. JEHO
VZHLEDU SE ALE DLOUHODOBĚ NIKDO NEVĚNOVAL,
SOUKROMÁ STAVBA UPROSTŘED MÍSTO, ABY NÁMĚSTÍ DOTVÁŘELO, HO DOSLOVA HYZDÍ. TEĎ TO MŮŽEME
ZMĚNIT!

T

akto vypadá část pozemku v samém srdci našeho
krásného obvodu. Ošklivá stavba uprostřed náměstí
z dob dávno minulých rozhodně nepatří mezi výstavní stavby obvodu. Soukromník, kterému patří, s tím
očividně nic dělat nehodlá. My jsme rozhodnuti s tím něco
dělat. Rádi bychom vyvolali jednání města s majitelem
o možném odkupu a tento pozemek a nemovitost si sami
spravovali.
Tím by to ale skončit nemělo. Magistrát musí vykoupit
všechny významné a strategické pozemky, které mají
sloužit nám všem jako veřejné prostranství, kde se budou
konat farmářské trhy, poutě, majáles a koncerty.
Není možné, aby nám pár jednotlivců blokovalo a znechucovalo každodenní život po cestě do práce či Vítkovické
nemocnice. Pro mnoho lidi a zejména žen je překonání
tohoto prostoru nepříjemné, ne-li nebezpečné.

MOJE VIZE
Na tomto místě bych chtěl vytvořit důstojné podmínky pro
místní podnikatele, kde bychom společně pravidelně pořádali farmářské trhy. Rád bych viděl mezi prodávajícími naše
sousedy, řezníky, uzenáře, zahradníky a další.
Viděl bych tam například i pekařský klub, kde bychom si
my místní společnými silami mohli každou sobotu upéct
chleba, který by si poté každý odnesl domů. Poseděli
bychom, pobavili se o normálních problémech a třeba i na
těchto setkáních společně směřovali náš obvod, tam, kde
ho chceme mít. 

Ahoj Ostravo!
Mé jméno je Petr Bašek a přestože pocházím z Čech, za
svůj domov nyní považuji Ostravu. Je mi 34 let, 15 let tady
pravidelně jezdím, z toho posledních pět let v Ostravě aktivně podnikám a bydlím.
Podnikám v oblasti reklamy a marketingu a zkušenosti
sbírám i v Praze a Hradci Králové. S politováním musím
říct, že všude je přístup k podnikatelům a občanům lepší
než tady v Ostravě. Z něčeho, co mě štvalo, se teď stala
výzva! Rád bych Ostravu posunul dál co se týká kvality
života a pomohl mladým podnikatelům vybudovat úspěšný
byznys. Potenciál na to Ostrava určitě má!
Věřím, že mé bohaté zkušenosti vrcholného manažera ať
už z IT projektů, nebo projektů pro zlepšení života seniorů,
mohou Ostravě pomoci. Umím sestavit dobrý tým lidí, kde
se nikdo nesmí bát zodpovědnosti. Jsem zvyklý pracovat
a ne přestřihávat pásky, nebo klepat do základního kamene. Pojďte do toho s námi.

Vítkovičtí, zasloužíte si víc!
Radnice nemá rozhodovat jen za sebe, radnice
rozhoduje za nás za všechny.
Pojďme to dělat společně!
Zasloužíte si víc!
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EVA
MIKULÍKOVÁ
SLEZSKÁ
OSTRAVA

Vážený a milý voliči koalice LEČA,

PRIORITY

jmenuji se Eva Mikulíková, pocházím z nedalekého Šenova, kde jsem
prožila své dětství a mládí. V Brně jsem dosáhla vysokoškolského
pedagogického vzdělání na Masarykově univerzitě. Abych to zkrátila,
jsem žena, manželka, matka, babička a učitelka na střední odborné
škole. Mám ráda svou rodinu a práci.
Možná právě proto, že se pohybuji víc než 30 let mezi mladými lidmi
a snažím se jim naslouchat, protože komunikace je především o naslouchání, jsem vstoupila do komunální politiky, protože činy a skutky
hovoří o životě člověka. Společně můžeme udělat ze Slezské Ostravy
udělat krásné místo k životu.

ZASLOUŽÍTE SI VÍC!

SLEZSKÉ OSTRAVY

SLEZSKÁ OSTRAVA
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SLEZANÉ MAJÍ SVÉ PRIORITY
NA SLEZSKÉ ŽIJU A TROUFÁM SI ŘÍCI, ŽE POSLEDNÍCH 8 LET SE TU NIC PODSTATNÉHO NEUDÁLO. A TO JE SKUTEČNĚ
DLOUHÁ DOBA, KTERÁ SE MOHLA ÚČELNĚ VYUŽÍT. PODLE POSLEDNÍCH NOVIN OBVODU ALE TAMNÍ VEDENÍ NA
RADNICI UŽ PŘESNĚ VÍ, KDE A KOHO CO NA SLEZSKÉ TRÁPÍ. JÁ BYCH TOMU TAK NEBYLA NAKLONĚNA.

V

e volebních novinách jsem narazila na článek zastupitele obvodu Slezské Ostravy Richarda Vereše za
ANO, o tom, jak mu byly čtyři roky v opozici dobrou
školou. To je možná pravda, ale výuka to podle mého musela být hlavně teoretická. Prakticky se totiž nic neděje.
Na Slezské se všichni domlouvají, že se sejdou „u Penny“,
protože tady není náměstí. V tomto jediném větším obchodě obvodu jsou řady u pokladen ráno, v poledne, večer. Nejsem zastáncem hypermarketů, ale nákupní středisko tady
skutečně chybí. Postrádám volnočasová střediska a hřiště
především pro starší děti. Není dostatek zvýhodněných
nabídek pronájmů komerčních prostor pro živnostníky, aby
se na Slezské udržela „dobrá střední“.
A co mi vadí nejvíce? Představa, že je Slezská Ostrava
jen odpadkovým košem Ostravy. Bohatě stačí, že máme
na území Koblova skládku odpadu. Nyní by k tomu měla
přibýt ještě otevřená uhelná skládka!? Kvůli lehkovážnému
přístupu současné radnice budeme dýchat špínu a prach
z uskladněného uhlí? K tomuto zásadnímu problému nemůžeme přistupovat nezodpovědně. A tak se ptám, kde
byl pan Vereš, když současná starostka Jelonková s hnutím
Ostravak neprojevila v této věci žádnou aktivitu? Ticho po
pěšině, nebylo slyšet žádné bouchnutí do stolu.
K řešení je tady toho ale podstatně víc: Nesmíme dovolit
prodat obecní domy do soukromého vlastnictví za účelem
vzniku sociálního bydlení pro nepřizpůsobivé. Na fotografiích vidíte, kterých nemovitostí se to týká. Nebylo by lepší
zřídit zde jesle, hernu pro děti či malometrážní byty pro
mladé a seniory?
Samozřejmě je třeba zvýšit bezpečnost. Podpoříme finančně městské strážníky a zvýšíme jejich počet v ulicích, aby
byli skutečně vidět. Je také třeba vybudovat Inteligentní
kamerový systém, který bude propojený s městskými slu-

žebnami a integrovaným záchranným systémem.
Milí občané, úkolů je hodně, vždyť Slezskou tvoří osm městských částí, každá část je specifická se svými problémy.
Chybí chodníky, chybí parkovací místa, máme neopravené
obecní byty, staré cesty, vznikají nebezpečné vyloučené
lokality s nepřizpůsobivými občany. O životním prostředí
ani nemluvím.
Radnice musí být otevřená, je přece službou pro občany.
Vůbec se nebojím přijít mezi Vás a osobně si promluvit,
co Vás trápí. Život nekončí za řekou! Je potřeba, aby na
Slezské žili mladí lidé se svými rodinami, aby zde děti měly
kulturní a sportovní vyžití a nemusely za svými zájmy dojíždět. Také nesmíme zapomenout na naše seniory, z jejichž
zkušeností můžeme čerpat, a proto je třeba posílit domy
s pečovatelskou službou.
Milí Slezané, nebuďte lhostejní a pojďme společně do toho!
Pojďme to společně změnit a naše priority prosadit! Slezská
si skutečně zaslouží víc!
Mgr. Eva Mikulíková 
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NADĚŽDA FRANKOVÁ

NADĚŽDA
FRANKOVÁ
A
Á OSTRAV
MORAVSK
A PŘÍVOZ

Milí čtenáři Leča,
Jmenuji se Naděžda Franková, jsem rozvedená,
mám dospělého syna Jiřího a pracuji jako dětská
neuroložka. Narodila jsem se před 64 lety ve Zlíně,
ale od roku 1980 je mým domovem Ostrava, kde
jsem tehdy nastoupila jako lékařka ve Vítkovické
nemocnici. Posledních 23 let mám soukromou
neurologickou praxi pro děti. Moje práce je pro mě
koníčkem stejně jako turistika, cyklistika, lyžování,
plavání. Odpočinu si také u dobré knihy, v divadle či
na koncertě jazzu a klasické hudby.

PROBLEMATICKÉ PARKOVÁNÍ
V OBLASTI SÍDLIŠTĚ
ŠALAMOUNA
DLOUHODOBĚ NEŘEŠENÝ PROBLÉM VÝRAZNĚ KOMPLIKUJE
ŽIVOT OBYVATELŮ TÉTO LOKALITY. SITUACE SE VÝRAZNĚ
ZHORŠILA DOSTAVBOU BUDOVY TIETO. JE TŘEBA URYCHLENĚ
NAJÍT ŘEŠENÍ.

Nespokojenost s aktuálním stavem společnosti
z osobní zkušenosti, ale i informace získané od
přátel, známých a rodičů a prarodičů pacientů mě
dovedly až k aktivnímu vstupu do politiky. Jsem
členkou hnutí Změna pro lidi, které své síly spojilo
s hnutím LEČO, abychom společně změnili Ostravu
k lepšímu. Věřím, že zúročím své dlouholeté zkušenosti a pracovitost v místě, které mi přirostlo k srdci.

Ostravané, ZASLOUŽÍTE SI VÍC!

S

tovky možná i tisíce pracovníků každé ráno proudí do
oblasti o několika desítkách metrů čtverečních. V okolí Frýdlantských mostů se nachází nejen IT společnost
TIETO, ale také Kaufland, Krajský úřad, Dům kultury, Městská nemocnice, Katastrální úřad, OSSZ a další kancelářské
budovy. Parkovacích míst je zde ale sotva pro ty, kteří zde
bydlí. V pracovní dny od 7. hodiny ranní až do odpoledne
je prakticky nemožné zejména v ulicích Vítkovická, Petra
Křičky a Zelená zaparkovat. Je zaplněno parkoviště naproti Domu kultury města Ostravy, parkoviště u nákupního
centra, ulice 28. října a přilehlé ulice až k Městské nemocnice na Fifejdách.
Rezidenti nemají možnost během dne ani zastavit před
domem a vyložit nákup. Senioři, rodiny s dětmi, hendikepovaní. Všichni krouží kolem domů a často parkují desítky
i stovky metrů daleko od domu. A tak je tomu až do cca

17. hodiny, kdy odjíždějí zaměstnanci okolních firem, návštěvníci nemocnice, klienti OSSZ a hejtmanství. Pouze
ale za předpokladu, že v Kulturním domě ve večerních hodinách není koncert či divadelní představení, protože pak
problém s parkováním trvá až do nočních hodin. Navíc lze
předpokládat, že se problémy výrazně zhorší dokončením
kancelářské budovy vedle OSSZ. Ve hře je stále i stavba
nové budovy vědecké knihovny, další budovy Tieta a také
koncertní haly. To vše bez zajištění dostatečných parkovacích kapacit.
Našim řešením je zřízení rezidenční zóny, vybudování parkovacího domu v prostorách stávajícího parkoviště naproti
Kulturního domu s místy pro rezidenty a zřízení odstavného
parkoviště v oblasti Hlubina. Parkovné by zároveň sloužilo
jako jízdenka do městské hromadné dopravy pro oblast
Moravské Ostravy. 
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PROSÍME O POMOC!
Naši drazí přátelé, milovníci pejsků a kočiček,
moc těžko se nám to říká, ale jsme na mizině. Jsme na úplně tom nejhlubším a totálním finančním dně. Hlouběji to
snad už ani nejde. V nezaplacených fakturách jsme mínus
120 000 Kč a už to nemáme z čeho splácet. Všechno jsme
zvládali průběžně platit, ale letošní léto je pro nás likvidační. Začalo to jarní kočičí smrští, kdy bylo abnormálně
moc nemocných, zraněných, polámaných či jinak zbídačených micinek. Když se k tomu přidá další problém jako
třeba průjem, tak to je konec. Účty za léky jsou nekonečné. Nemluvě o nákladech na krmení a stelivo. Každý den,
opravdu každý den odmítáme kočky a koťata, protože už
to prostě opravdu nemáme kam dávat a hlavně už to nemáme z čeho platit a nejde donekonečna navyšovat účty.
Další samostatnou kapitolou jsou psi. Teď v létě jsme
měli opravdu „štěstí“ na jeden vážnější případ než druhý

a hlavně všechny hrozně finančně nákladné. Přehled
našich vážných psích pacientů najdete na našem webu
www.mssoz.cz. Počínaje labradorem Dennisem s obřím
5kg tukovým lipomem v břiše, Daisy s nádorem vyrůstajícím ze zadečku, labutěnka Agátka, které jsme
museli nechat amputovat tlapičku, Bambulka s velkým
ušním nádorem, Beethovenek od Toničky musel taky na
operaci, při které se muselo vyndat jedno očičko. Prostě
samé „lepší“. A teď k tomu všemu ještě štěňata ze všech
stran. Počínaje štěňaty v garáži po štěňata v lese u Frýdku-Místku, další štěňata u jedné mentálně retardované
paní, a tak dále donekonečna.
My se moc snažíme peníze získávat sami, ale už to bohužel nestačí. V září jsme měli každý víkend nějakou akci
plus na konci září velký běh na Landeku, ale pořád to
nestačí. Opravdu potřebujeme vaši pomoc. A moc za ní
my ze spolku i naši čtyřnozí chráněnci děkujeme. 

Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Co potřebujeme?
Peníze, peníze a zase peníze,
jinak ty faktury nezaplatíme!
Naše účty:
2100486924/2010 - český účet Fio banka
2100486924 / 8330 - slovenský účet Fio banka
2601019371 / 2010 - transparentní účet Fio banka
informace pro platby ze zahraničí:
IBAN - CZ7320100000002100486924,
BIC kód - FIOBCZPPXXX

Aby kočičky z kočičího
adopčního alba odcházely
do nových domovů.
Všechny tři pěstounky jsou totálně
zavalené kočkami a je to neudržitelné. A hlavně to stojí spoustu peněz za stelivo a za krmivo. Každé dva
měsíce znovu a znovu.
To samé psi. Máme mnoho psů
k adopci včetně pejsků do jednoho
roku a stále nejsou v nových
domovech. Vyberte si mezi nimi
nového člena rodiny!

Nové dobrovolníky na naše
prodejní akce.

Nové a zkušené pěstouny!
AKUTNĚ!

Ano, jsou o víkendech, většinou
celé odpoledne až do večera.
Ano, ve vašem volném čase.
Ano, je to zadarmo.
Ano, hledáme spolehlivé
a nadšené lidi, kteří by vydrželi.
Lidi, se kterými bychom mohli
počítat. Ne jednou a dost, ale
příště, znovu, znovu a znovu.

Máme teď na klinice a na čekací
listině spoustu psů a nemáme je kde
umístit. Máme např. luxusní, pětiletou ovčandu, jen je hrozně plachá
a nedůvěřivá a na klinice zůstat
nemůže. A další psy, kteří potřebují
pěstouny.

LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA
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RADIM LAUKO

AROGANCE RADY MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH
ANEB BORDEL V PODCHODECH,
BORDEL NA RADNICI.
ROK SE S ROKEM SEŠEL A MÁME TADY KONEC VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014
- 2018. VEDENÍ MĚST, OBCÍ I MĚSTSKÝCH OBVODŮ SE SNAŽÍ, CO JIM SÍLY
STAČÍ, UKÁZAT SVOU PRÁCI V TOM NEJLEPŠÍM SVĚTLE. ABY SE TO ALE
PODAŘILO VEDENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH, NESTAČILO BY JIM
NA TO ANI POVĚSTNÉ GOLDEN EYE ZE ZNÁMÉ BONDOVKY. PROSTĚ KDE NIC
NENÍ, ANI SMRT NEBERE.

RADIM LAUKO

“SNAHA NENÍ KOKSOVATELNÁ”
- ANI JEDEN OPRAVENÝ PODCHOD
ZMRVENÁ REKONSTRUKCE
PROSTORU PŘED KINEM LUNA
V zářijových Jižních listech, zpravodaji jižanské Radnice,
se vedení obvodu holedbá nejvýznamnějšími investičními
akcemi, které se jim “podařily” za uplynulé 4 roky. Ano,
opravili a zateplili několik škol - ne náhodou jsou to školy,
do kterých jako ředitele dosadili své koně. Dětem, které se
tam učí, je ale pravda celkem jedno, kdo dělá ředitele, důležité je, že neprofukují okna a nepadá na ně omítka, případně
nehrozí vypadnutí celého okna i s rámem. Úsměvně, či přímo
směšně působí informace o tom, jak současné vedení celkově
zrekonstruovalo Kino Luna, včetně předprostoru před tím.
Skutečností je, že rekonstrukce běžela dávno před tím, než
se současné vedení z předchozích voleb “vylíhlo”. Přišli
k rozdělané práci, kterou sice dokončili - pásku přestřihávali
krátce po svém zvolení, fakticky ale pro vnitřní úspěšnou
rekonstrukci neudělali nic. Pokud jde o rekonstrukci prostoru před kinem, tak to je opravdu jejich práce. Šlendriján na
entou. Z původního projektu - tj. souboru osvětlených fontán a pableskujících světelných linií “silver line”, které vábí
okolo jdoucí k návštěvě posledního velkého kina ve vlastnictví města, resp. obvodu, zbylo směšné torzo. Vodotrysky
místo barevné podívané nabízí neutěšený pohled a většinu
času nefungují vůbec. Místo vábící stříbrné linie je přelepený
hnus připomínající žíly v mase, které si tak dobře pamatuji ze
školní jídelny před 30ti lety.

Samostatnou kapitolou usvědčující stávající vedení obvodu
Ostrava-Jih z totální neschopnosti jsou zbývající nerekonstruované podchody - u Dřevoprodeje a na ulicích Horní
a Horymírově. Na posledním zastupitelstvu v srpnu starosta
za ANO Martin Bednář informoval naštvané občany, že oni
se snažili o úrovňový přechod, ale po 3 letech ho jim policie
zatrhla. No to je výkon. Pro představu, vedení obvodu se
minimálně 4x ročně setkává se zástupci nejen městské, ale
i státní policie. Kdyby jim tedy opravdu o opravu podchodu
na ulici Horní šlo, tak to mohli zjistit po měsíci a za ty tři
roky mohl být čistoskvoucí opravený podchod. A nejen tento
jeden, ale klidně všechny tři. Peníze na to mají, každý rok
nebyli schopni utratit více než 200 mil. Kč.
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Podobné to je pokud jde o rekonstrukci chodníků a cest ve
správě obvodu. Utratili maximálně ¼ toho, co si sami naplánovali. A když nějakou cestu zrekonstruovali, psali jsme
to v minulém vydání, jako například na ulici Mitušově, tak
ji o pár měsíců později rozrýpali z důvodu výměny potrubí.
Kocourkov! Vedení našeho obvodu ale nejen, že neopravilo
podchody, chodníky a cesty, ale nefungovalo ani v jiných
směrech.

VEDENÍ OBVODU: “DÝCHEJTE SI BORDEL,
NÁM JE TO FU(C)K”
Patrně toto si naši (ne)milovaní Radní řekli v loňském roce,
když se projednával záměr na výstavbu otevřeného úložiště
uhlí v prostorách společnosti Arcelor Mittal. Bylo jim lhostejné, že by se po vybudování obří otevřené skládky uhlí
uvolňovali do ovzduší tuny uhelného prachu. Kdyby tento
záměr netorpédovala Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice, dýchali bychom krom stávajícího hnusu ještě
tuny prachu, který by se z této haldy uhlí uvolňovaly.

toto rozhodnutí nese odpovědnost žalovaný a nikdo druhý.”

ZBYTEČNĚ UTRECENÝCH AŽ 140 MILIONŮ KČ
NA PLATY RADNICE

PROHRANÝ SOUD ZA 2 MILIONY
V červnovém čísle magazínu LEČO jsme o tom psali podrobně
a celý rozsudek si můžete přečíst, stejně jako všechny ostatní
vydání magazínu LEČO, na WWW.... Podstatou je, že stávající vedení po svém nástupu v říjnu 2014 zrušili zakázku na
sekání trávy. Živě si pamatuju na metrovou trávu a kýchající
občany. Zadali zakázku novou, ale s nereálnými termíny realizace. Když jedna z firem nereálné termíny nestihla, vedení
obvodu ji nezaplatilo za provedenou práci. Firma se bránila
soudně a vyhrála. Museli jsme tak za naše radní všichni zaplatit bezmála 2 miliony Kč. Jedna formulace soudu stojí za
to. Cituji z rozsudku: “Žalovaný (tedy Rada obvodu) sám na
základě vlastního rozhodnutí politického vedení zrušil první
veřejnou zakázku na údržbu zeleně, která byla vypsána tak,
aby se s údržbou mohlo začít ve standardním termínu. Za

Asi jediná oblast, která se stávajícímu vedení obvodu “podařila” naplnit bezezbytku, bylo bobtnání úřadu a nárůst
placených politickch funkcí. Naši “mazlíci” zdvojnásobili
počet politických fleků. Osm placených papalášů nás stálo
téměř 32 milionu Kč, o polovinu více než ve volebním období
2010 - 2014. O více než 60 lidí také nabobtnal i jejich aparát,
toto nás za 4 roky vyšlo až na cca 124 milionu Kč. Do toho nesmyslně propustili desítky nepohodlných vedoucích a jiných
úředníků a na odstupném vyplatili zbytečně další miliony.
Suma sumárum “prožraných” 140 milionů Kč.
Abych své úvahy shrnul do jedné výstižné věty, pomohu si
tentokrát citátem z mého oblíbeného filmu Avatar.
“Chčijou nám na hlavu a ani se to nesnaží vydávat za déšť!”

NEBUĎTE LHOSTEJNÍ,
PRÁVĚ TEĎ JE ČAS TO ZMĚNIT!
VOLTE ZMĚNU,
VOLTE LEČO - LEPŠÍ A ČISTOU OSTRAVU!!!
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SLEDUJEME

NESMYSLY NESLIBUJEME
KDYŽ JSME NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ ZASYPALI OSTRAVU HESLY: POSTAVÍME V OSTRAVĚ METRO, ZAVEDEME 4-DENNÍ
PRACOVNÍ TÝDEN, BYT PRO KAŽDÉHO ZDARMA A OTEVŘEME V BĚLÁKU SAFARI, ROZPOUTALI JSME VÁŠNIVÉ
DEBATY O TOM, JAK JSME TO MYSLELI. NEMUSÍTE SE BÁT, NEZBLÁZNILI JSME SE.

T

éměř každý rok chodíme k volbám. Co všechny volby
spojuje, jsou předvolební kampaně jednotlivých stran
a kandidátů, kteří se mohou přetrhnout, aby získali přízeň voličů. Slibují nesplnitelné. Bohužel se stále najde mnoho
takových, kteří těmto lhářům skočí na špek a místo toho, aby
se pro příště poučili a volili někoho, kdo je nohama na zemi,
nejdou volit vůbec, protože „jsou všichni stejné svině, co
stejně myslí jen na sebe!“
My jsme se v naší kampani pokusili na tento nešvar upozornit
a věříme, že se nám to povedlo. Jen se podívejte kolem sebe –
máte před domem opravené chodníky? Máte kde zaparkovat?
A co škola, do které chodí Vaše dítě, má novou fasádu i moderní učebny? Ne? Není divu, za poslední čtyři roky současné
vedení Ostravy toho moc neudělalo. Pravda, neprohluboval se
dluh města, “křečkovaly” se peníze na účtech. Aby se město
posunulo kupředu, je přece nutné do něj investovat a hlavně
makat! „Ostrava je dynamické město plné rázných lidí, kteří
se nebojí tvrdé práce. Proč ale přesně takového člověka nemá
ve svém vedení,“ podivuje se naše kandidátka na primátorku
Libuše Přikrylová. „Nenechte se zlákat líbivými volebními
hesly s nesplnitelnými sliby. Nevěřte tomu, že stačí mít číslo
na šéfa a je hotovo. Kdyby to tak totiž bylo, už by byly laguny
na Fifejdách odstraněné, parkovací domy postavené a lidé by
neodcházeli z Ostravy. Opak je pravdou!“
Omlouváme se všem, kteří uvěřili, že to myslíme vážně. Témata jsme ale nevybrali náhodně…

„POSTAVÍME V OSTRAVĚ METRO“
Asi každý ví, že pod Ostravou by mohly jezdit leda důlní
vozíky. My reagujeme na povrchní a neprofesionální snahu
vedení města rozšířit tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci.
Do této chvíle se totiž nikdo nezeptal na názor těch, kterých
se to nejvíce dotká – občanů. Místo, aby město vyhlásilo v této

otázce referendum, radní ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL
zaplatí půl milionu korun pražské agentuře, která má provést
průzkum veřejného mínění.
Naše řešení: V prvé řadě budeme takto zásadní rozhodnutí
a zásah do životů občanů řešit referendem. Zároveň v celém
městě vybudujeme kvalitní, osvětlené a bezpečné zastávky.
Do tramvají pošleme kompetentní městské strážníky, kteří
stejně dnes musí doprovázet bez kompetencí nasazené „asistenty přepravy“. Našim cílem je maximální bezpečnost.

„BYT PRO KAŽDÉHO ZDARMA“
Touto absurditou reagujeme na všeobecné stížnosti na úbytek
obyvatel v našem městě. Jen za posledních deset let se z Ostravy odstěhovalo téměř 20 000 obyvatel! Chybí koncepce
a podpora výstavby bytů pro mladé rodiny. Současná politika
vládnoucích stran ANO, Ostravak, ODS, KDU-ČSL myslí v bytové politice pouze na pobírače dávek. Co ale slušní lidé?
Naše řešení: Budeme stavět byty s možností odkupu pro
mladé rodiny a poctivě pracující. Zároveň budeme budovat
nájemní byty pro seniory, kteří si své odpracovali a zaslouží
si naší úctu a podporu.

„USPOŘÁDÁME V OSTRAVĚ OLYMPIÁDU“
Ostrava je dějištěm mnoha vrcholových sportovních akcí a pro
tyto účely město budovalo a buduje sportoviště pro vrcholový
sport. Vše by bylo v pořádku, pokud by nešlo o předražené
projekty. Velkou ostudou také je, že město nechalo jednu
z ostravských dominant – slezské Bazaly zchátrat natolik, že
je letos v létě musely zbořit bagry. Proč může Bohemka mít
svůj Ďolíček a Baník musel ze své domoviny odejít a Bazaly
padly?
Naše řešení. Není možné nesmyslně cpát dotace do vybraných
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vrcholových sportů bez ohledu na to, jakých výsledků dosahují. Je nutné zavést motivační položku. Peníze rozdělíme
hlavně do mládežnického sportu a pro jejich trenéry. Budeme
budovat kvalitní sportovní zázemí pro mládež při školách.
Budeme především podporovat začínající kulturní akce,
nikoliv komerčně úspěšné a finančně prosperující festivaly.

vybudovat zábavní a odpočinkové centrum pro celou rodinu.
Bělák pak bude navíc díky radním města a starostce Slezské
Ostravy Barbory Jelonkové a hnutí Ostravak, kteří povolili a
akceptovali otevřenou uhelnou skládku ve Slezské Ostravě,
jediným dýchatelným místem široko daleko. 

„ZAVEDEME 4-DENNÍ PRACOVNÍ TÝDEN“
Politici se tváří, že urputně pracují. Přitom se tady za poslední
čtyři roky neudělalo téměř nic. Nicnedělání se maskuje spořením. Speciálně současné vedení Ostravy-Jihu udělalo za
týden práci, kterou by normální pracující občan zvládl udělat
za jeden den.
Naše řešení: Radnice musí pro občany pracovat sedm dní
v týdnu. Tak do toho jdeme a myslíme to vážně.

„OTEVŘEME SAFARI V BĚLÁKU“
Ostravská Zoologická zahrada je dlouhodobě velkým lákadlem pro místní i zahraniční turisty. Vedení města na to
ovšem nereagovalo výstavbou patřičného zázemí. Doteď nebylo schopno ulehčit občanům Slezské a návštěvníkům ZOO
a vybudovat parkovací dům. Vymýšlí doubledeckery a utrácí
peníze a čas za projekty „lanovky“.
Naše řešení: Vystavět parkovací dům u ZOO a v Bělském lese

VOLEBNÍ PRŮZKUM
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY
Zdroj: ovamedia solutions
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ROZHOVOR

OLDŘICH LAHODA:

„VĚŘÍM, ŽE DOKÁŽEME
NASTARTOVAT CHOD
RADNICE!“
HAZARDNÍ LOBBY, ŠEDÁ EMINENCE, KONTROVERZNÍ PODNIKATEL.
OLDŘICH LAHODA DOSTAL ZA POSLEDNÍ LÉTA MNOHO PŘEZDÍVEK,
Z ŽÁDNÉ SI ALE HLAVU NEDĚLÁ. V OBLASTI REALIT, VE KTERÉ
DLOUHÁ LÉTA PODNIKÁ, JE VELMI ÚSPĚŠNÝ NEJEN V ČESKU, ALE
I V ZAHRANIČÍ. JEHO SRDCOVOU ZÁLEŽITOSTÍ JE ALE RODNÁ
OSTRAVA, KTERÉ CHCE POMOCI RŮST A ROZVÍJET SE. „LIDÉ
V OSTRAVĚ SI ZASLOUŽÍ VÍC: VÍC OPRAV, VÍC INVESTIC, VÍC
EMPATICKÉHO PŘÍSTUPU,“ ŘÍKÁ MUŽ, JEHOŽ HNUTÍ LEČO –
LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA KANDIDUJE V OSMI OSTRAVSKÝCH
OBVODECH.

Máme za sebou krásné léto. Jak jste si ho užil?

Teplo mám moc rád, takže jsem spokojený. Rád si sednu
s přáteli na zahrádku, zajdu si zahrát tenis, zacvičit do fitka.
Nebo třeba s přítelkyní, dětmi a přáteli grilujeme. Ostrava je
navíc v létě krásně zelená a letos byla plná zajímavých akcí,
takže jsme se rozhodně nenudili. Zima už je o trošku horší.
Proto, jak se o mně ví, jezdím v zimních měsících pracovně
do Brazílie, kde si užiji i trochu toho sluníčka.

Ano, byl jste tam i loni v září. A z původně měsíčního pracovního pobytu bylo osm dnů v tamním vězení, zabavení
dokladů na čtyři měsíce, Vánoce bez rodiny a vleklé problémy, které řešíte doteď. Je to tak? Můžete už dnes říct,
co se tam tehdy stalo?
Dnes již vím, že se jednalo o vykonstruovanou kauzu, související s krádeží mé firmy, za kterou stál můj bývalý společník
(viz odkaz na euro). Stopy však vedly do vysokých politických
kruhů v České republice. Někdo si totiž hodně přál, abych
v brazilském vězení zůstal pokud možno co nejdéle. Vše
se jasně ukázalo z dokumentů, které dostaly z české strany
brazilské státní orgány. Byl jsem tam očerněn a vykreslen
jako osoba s temnou minulostí, s podezřelými politickými
kontakty, a dokonce vazbou na organizovaný zločin a korupci
spojenou s veřejnými zakázkami. Vše v náznacích a bez důkazů. A tak se stalo, že mne jednou brzy ráno vzbudilo bušení
na dveře. Za nimi stálo komando ozbrojených policistů a já se
díval do hlavní jejich zbraní. Odvezli nás na policii a sdělili
nám, že jsem na základě udání podezříván z praní špinavých
peněz. Vůbec jsem nechápal, o čem mluví. Vysvětleno mi to
bylo až následující den.

Tehdy se v brazilských novinách a záhy na webu objevil
článek, podle kterého jste měl být údajně v Brazílii zapletený do praní špinavých peněz, nepřiznával jste prý majetek, kšeftoval s drahými kameny a hracími automaty.

Všechno, co se v té souvislosti objevilo po mém zadržení,
jsou nesmysly a lži. S diamanty a drahými kameny jsem
obchodoval legálně před více než deseti lety a těmto aktivitám se již dlouho nevěnuji. Co se automatů týká, stejně
jako v Česku, ani v Brazílii a v žádné jiné zemi žádné hrací
automaty nevlastním, ani jsem tam žádné nedodal. Někdo
se mi očividně snažil dát nálepku „hazardní lobby“ i tady,
ale marně. Brazilskou policii však politické pomluvy nezajímaly, šlo jim hlavně o prokázání původu mého majetku.
Ihned jsme to řešili s českou stranou a doložili jsme všechny
potřebné listiny.

Měl jste při ruce právníka a tlumočníka z České republiky?

Koho? (smích) Kdybych neměl své právníky a tlumočníky, asi
tam sedím doteď! České ministerstvo zahraničí můj případ
vůbec nezajímal! Generální konzulka Havrlíková i konzulka
Lachoutová údajně vše konzultovaly s Prahou a sdělily mi, že
je to věc brazilské policie, takže mi v ničem nepomůžou. Mám
velké štěstí, že jsem si mohl dovolit zaplatit právníky a tlumočníka ze svého. Náš konzulární úřad mne takříkajíc hodil
přes palubu. Náklady na právníky nebyly malé, ale kdybych
se nebránil, nevím, jak by to dopadlo. Vzhledem k tomu, že
jsem nevinný, budu řešit náhradu vzniklých škod. Není přece
možné, aby policejní orgány státu očerňovaly nepravdivými
a účelově míněnými údaji vlastního občana u orgánu cizího
státu! Navíc mám vysoký smysl pro spravedlnost a i lidé,
kteří mne celou dobu podporovali, říkají, že to jenom tak
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rozhodně nemohu nechat.
Po svém návratu jste zvažoval, že se od Brazílie nadobro
odstřihnete. Jak to vidíte teď, s odstupem času?
V Brazílii podnikám přes deset let a věnuji se zejména nemovitostem. Je to krásná země s velkým potenciálem pro investory, ale nesmí je bezdůvodně zavírat, nebo jinak šikanovat!
Proto jsem z toho byl silně rozladěný. Jako sportovec vím, co
je to fair play, a taky vím, že se člověk nemá jen tak vzdávat.
A proč bych měl ustupovat ze svých cílů jen proto, že mi někdo nepřeje? Mám v Brazílii rozpracované úžasné projekty,
které nyní kvůli dosud formálně neukončenému vyšetřování
stojí, a já je chci určitě dokončit. Udělal jsem v Brazílii velký
kus práce, stálo mě to hodně peněz, a to odmítám jen tak
zahodit.

O co se jedná?

V Porto Alegre jsem postavil 21 řadových domů
a vlastním zajímavé pozemky u moře v Passo
de Torres, kde mají vyrůst apartmánové domy
k rekreaci. Řadové domy jsou již hotové v Porto
Alegre, bohužel nyní právě kvůli vyšetřování nemůžeme dokončit jejich prodej. První
apartmánový dům se měl začít teď na podzim
stavět, ale projekt také stojí. Tím vším, co se
loni stalo, mi vzniky obrovské škody, které
jdou do desítek milionů korun.

Pojďme zpátky do Ostravy. Není tajemstvím, že stojíte za projektem Lečo. Co Vás
jako podnikatele vedlo k zapojení se do
politického života?
Začalo to už před volbami v roce 2014,
kdy jsem viděl, jací lidé usilují o křesla na radnici v Ostravě
a jejich městských obvodech. Protože jsem měl samozřejmě
řadu kontaktů i mezi politiky, dokázal jsem vyhodnotit, že
lidé jako Adam Rykala nebo Lumír Palyza nemají příliš velký
potenciál pro pozitivní změny ve městě. V kampani se objevilo i mnoho neznámých lidí, kteří se „přisáli“ na značku
ANO Andreje Babiše, přičemž vůbec nebylo jasné, s čím
do politiky vlastně jdou. Tak jsme tehdy hodně narychlo
sestavili kandidátky a šli do voleb. Abychom to urychlili,
domluvili jsme se tehdy s panem Paroubkem, že budeme

kandidovat pod jeho volební stranou LEV21, která již byla
zaregistrována. Neměli jsme za cíl ovládnout Ostravu, cílem
bylo oslabit některé tradiční strany a konkrétní, za ty roky již
zcela nevěrohodné, politiky.

S Lečem je to ale jiné …

Ano. Když jsem pak viděl, jak dopadly volby, řekl jsem si, že
je fajn, že vyhrálo ANO, ale ti, které jsme chtěli především
oslabit, se stejně dostali do vedení – sociální demokrat Lumír Palyza se stal prvním náměstkem primátora a oranžový
Adam Rykala radním, kterému obvod posílá každý měsíc na
účet desítky tisíc korun. Tak jsem dal dohromady tým lidí
a řekli jsme si, že jim nastavíme zrcadlo. Budeme sledovat
každý jejich politický krok, rozhodnutí a budeme všem
ukazovat, koho si zvolili. K tomu jsme vytvořili Magazín
Lečo, který ale neřešil jen politiku. Naopak lidé se dozvěděli
mnoho nového, přečetli si skvělé rozhovory s ostravskými
rodáky, vařili jsme, cestovali, psali jsme o zdraví. Myslím, že
se nám podařilo vytvořit značku, kterou nyní už zná kdekdo!

Jak se ale brzy ukázalo, Vaše obavy byly na místě.

Přesně tak. Lumír Palyza se na magistrátu pokusil sesadit
z křesla primátora Macuru a už se viděl na jeho místě. Naštěstí
se to podařilo včas zarazit a ČSSD skončila v Ostravě v opozici
… Na Jihu je ale situace jiná. Tady se bohužel nechali nováčci
z ANO rychle zaškolit, jak se dají dobře prožít čtyři roky
z rozpočtu obvodu, a k tomu přidali notnou dávku arogance
vůči zaměstnancům i občanům. A Lečo o tom celé čtyři roky
informuje, aby lidé v Ostravě věděli, koho si zvolili a jak pro
náš obvod pracují. Celé čtyři roky sledujeme, co se u nás na
Jihu děje, vystupujeme na zastupitelstvu, ptáme se, řešíme,
protože těch chyb a přehmatů – jemně řečeno – stávajícího
vedení radnice je nespočetně. A je to velká ostuda. Nejdůležitější podle mne je, aby lidé pochopili, že když půjdou na
komunální úrovni volit ANO, nevolí tím Andreje Babiše, ale
někoho, kdo se jen schovává za jeho práci a značku. Věřím
také, že jsou i starostové za ANO, kteří se osvědčili. A lidé si je
třeba zvolí znovu. My na Jihu jsme však takové štěstí neměli
a já doufám, že se to u voleb ukáže. Občané nejsou hloupí
a vidí, jak se ti současní vládci radnice chovají, kolik mají za
sebou skutečné práce a kolik jen politikaření a nesplněných
slibů.
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ROZHOVOR

Snažil jste se s nimi někdy jednat? Domluvit se třeba se
starostou Bednářem „po dobrém“?
Zkusil jsem to hned na začátku tohoto již končícího volebního období. Šlo mi o Kotvu. 60 procent zdejších prostor
sice vlastní moje firmy, ale vše okolo – chodníky, parkoviště
a další plochy spravuje obvod, což je kámen úrazu. Už tehdy
před čtyřmi lety jsem Martinu Bednářovi dával několik návrhů, jak to společně dát dohromady, jak zkulturnit prostor
před Kotvou, ukazoval jsem mu návrhy, které jsem měl zpracované. On se ale se mnou odmítal bavit. Byl naočkovaný, že
jsem „hazardní lobby“ a že jsem nepřítel číslo jedna. A vidíte, jak to dopadlo – Kotva vypadá pořád stejně, protože se
s námi obvod odmítá bavit. Přitom jsme za tu dobu už mohli
společně udělat z Kotvy pěknou, opravenou obchodní pasáž,
jakou by si místní lidé rozhodně zasloužili.

Venuše v Ostravě-Hrabůvce ale opravená je.

Ano, protože to bylo dohodnuto ještě s předchozím vedením
radnice. Můžete tak vidět, že spolupráce může fungovat – my
jsme opravili dům, postavili parkoviště a opravili průchod
a radnice vystavěla chodníky. Na rozdíl od současného starosty Bednáře byla s tehdejším starostou Karlem Sibinským
domluva, protože jemu šlo o obvod, ale Martinu Bednářovi
jde jen o jeho ego. A to je škoda, hlavně pro naše občany.

Je to důvod, proč jste se rozhodli s Lečem kandidovat?

Jeden z mnoha! Podpořili nás v tom lidé, kteří celou dobu
Lečo čtou a sledují a kterým se stejně jako nám nelíbí, co se
tady děje. Kandidujeme, protože si myslíme, že lidé v Ostravě
si zaslouží víc: víc oprav, víc investic, víc empatického přístupu. Já kandiduji ve snaze pomoci Ostravě. Chci najít programový průnik mezi politickými stranami a dát dohromady
lidi, kteří chtějí skutečně tomuto městu a obvodu pomoci.
Nechci, aby si to vedení Ostravy a Jihu jen „odsedělo“. Jsem
z byznysu zvyklý, že aby byly vidět výsledky, je třeba makat.
Jsem připravený pracovat pro naše krásné město a jeho občany. A myslím, že v tom mohu být nejen já, ale celý tým našich
kandidátů Leča úspěšný.

Mnoho lidí napadne: máte to zapotřebí?

Jak už jsem řekl, chci to zkusit, protože mi na tomhle městě
opravdu záleží. Mám svých aktivit mimo Ostravu, ať už
v Olomouci, Praze či zahraničí tolik, že nemám potřebu si
jakkoliv pomáhat zakázkami. Nemohu se ale dívat na ten

alibismus a aroganci, kterou radnice Ostravy-Jihu čtyři roky
předvádí. Představte si, že obvod Ostrava-Jih má na účtu přes
půl miliardy korun! Radní neinvestují, neopravují, nedělají
nic pořádného, přitom za tyto peníze se dá udělat opravdu
hodně – řešit ubytovny, pomoci městským strážníkům, snížit náklady na bydlení občanů, vybudovat sportoviště a tak
dále. Vůbec neřeší výnosy, jen změnou bankovního účtu by
mohli vydělávat například 400 tisíc ročně. Jednoduše řečeno:
Když se bude chtít pracovat, Jih se může změnit k nepoznání.

Co si od toho slibujete?

Věřím, že dokážeme nastartovat chod radnice tak, jak by si
to lidé zasloužili. V tomto jsem s Andrejem Babišem, ač jsme
každý z jiné strany, zajedno. V byznysu, abyste vydělali peníze, musíte opravdu makat. Tady jsou ale jenom lidi, kteří
chtějí sedět a dostávat každý měsíc vysokou výplatu. Já o tuto
výplatu nestojím, rozhodně si nejdu do politiky vydělat jako
někteří jiní.

Kdo jsou Vaši kandidáti?

Jsou to lidé, kteří nás dlouhodobě podporují – ředitelé škol,
podnikatelé, sportovci, ale třeba i bývalí členové sociální
demokracie, kteří odešli, nebo se se stranou kvůli účelovému
vylučování dokonce soudili. Sociální demokracie si neváží
potenciálu svých členů a již několik let se zbavuje svých členů jen kvůli tomu, že mají na některé věci jiný názor než již
zmiňovaní politici ČSSD Rykala, Novák či Palyza. Kandidáti
Leča se ničeho takového nemusí bát. O jejich názory stojíme,
diskuse se nebojíme a každý má prostor se realizovat v tom,
v čem je nejlepší. Mohu se zaručit, že se jedná o pracovité
lidi, kteří se nebojí velkých výzev. A proto jsou na kandidátce
Leča jako volebního subjektu, který si na nic nehraje a chce
skutečně pracovat pro občany, ne jen hrabat pod sebe. 

SLEDUJEME
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TISÍCE KORUN UŠETŘENÝCH ZA ROK?
VÍME, JAK NA TO!
TAKY VÁS V OBECNÍM BYTĚ NEPŘÍJEMNĚ ZASKOČILO LETOŠNÍ VYÚČTOVÁNÍ TEPLA? A NAOPAK VÁS NEPŘEKVAPIL
POSTOJ RADNICE: “ZAPLAŤ NEBO BĚŽ”? PŘITOM EXISTUJE ZPŮSOB, JAK SE DAJÍ NÁKLADY NA TEPLO DLOUHODOBĚ SNÍŽIT.

O

stravský obvod Jih vlastní 313 domů s 5 200 byty. Každý z nich si zaslouží řádnou péči, aby se v něm lidem
dobře bydlelo. K tomu patří i snaha ze strany majitele,
tedy obvodu, udělat vše proto, aby byly náklady na bydlení
co nejnižší. Praxe ale taková není. Přitom stačí tak málo!
Prvąní krok, který po nástupu na radnici v oblasti nájemního
bydlení uděláme je zcela jednoduchý a funkční. Necháme
kompletně vyčistit otopné soustavy a radiátory v obecních
bytech. Tímto jednoduchým krokem našim nájemníkům
ušetříme tisíce korun ročně.
Každý z nás má v bytě topení, jen málokoho ale napadne,
jak vypadá po mnoha letech užívání uvnitř. Tělo radiátoru
je často zanesené pevnými částicemi, které doslova ničí
topení zevnitř. Tvorba usazenin omezuje průtok topné vody

trubkovými systémy i tepelnými výměníky, má za následek
nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi, snížení
účinnosti radiátorů a především výrazné tepelné ztráty. Dnes
přitom fungují technologie kvalitního čištění, které nezasáhnou znečištěním do vaších bytů a soukromí, ale hlavně
přinášejí úspory až 25 - 30%.
Pro současnou radnici to zajímavé zřejmě není. Ta se stará jen
o výběr nájmu, kterým krmí armádu úředníků a politiků. Pro
nás je obecní majetek a spokojený nájemník prioritou!
Úspora, kterou zařídíme řádnou péčí o obecní majetek zůstane občanům. A není malá. Jde u každé bytové jednotky
o stovky korun měsíčně. Tohle není prázdné předvolební
plácání. Nesmysly neslibujeme. Tohle je skutečnost, kterou
nabízíme. 
INZERCE
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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.

Uvádí Honza Gavelčík z Rádia Čas
pro děti skákací hrad a Klauni z Balonkova,
malování na obličej, fotokoutek
k poslechu zazpívá Markéta Konvičková, kapela
FIHA a EASY STEPS
vystoupí TK TREND, hardcore aerobic, policejní
kynologie a zápas Vítkovice
ochutnávky vegetariánských a veganských jídel

LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA

* Součástí registrace
je tričko a placka.

CELÝ VÝTĚŽEK akce bude věnován
Moravskoslezskému spolku na
ochranu zvířat.

KUP ZDE

Čeká Vás bohatý program

CENA VSTUPENKY
NA SMSTICKET.CZ
V PŘEDPRODEJI
ČINÍ 330 KČ,
NA MÍSTĚ 400 KČ

LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA

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.

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

9 Radnice je tady pro občana a tak musí

hlavně fungovat.
4 V místech s nedostatkem parkovacích míst

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

+

Vrátíme koníka do kruhového objezdu
před Novou radnici.

POKUD CHCETE ZMĚNU,
NA MĚSTO I V OBVODĚ
zakřížkujte celou stranu, jako na obrázku
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