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Krásné jaro, milí čtenáři,
v prvé řadě chci poděkovat vám všem, kteří jste mi poslali e-mail s pozdravy a gratulacemi.
Moc si toho vážím a opravdu jste mě potěšili.
Konečně se nám překulil březen v duben a Velikonoce máme také za sebou. Nevím, jak
vy, ale já už nedočkavě vyhlížím květen. Mám před okny park, a jestli pro mě něco představuje vrchol krásy, je to sytě zelená barva nové trávy a čerstvých listů stromů. Miluji
procházku ze Staré Bělé Bělským lesem v čase, kdy vyrůstá nová lesní tráva, kdy stromy
zase vytvářejí přirozenou střechu a stín, v dešti voda šustí o listy a les nádherně voní.
Někdy na přelomu dubna a května nastane moment, kdy se Ostrava ze zimní šedi přemění opět v úžasně zelené město. Které „zelené“ místo v Ostravě je to vaše oblíbené?
Klidně mi ho popište v e-mailu, a já se díky tomu dozvím třeba i o místech, která dosud
neznám!
Toto číslo jsme věnovali vodě. Je neodmyslitelnou součástí naší přírody a přes potrubí
se dostává až do našich domácností. Víte, odkud pochází voda, která vytéká z vašeho kohoutku? Je z povrchových, nebo z podzemních zdrojů? Kdo ji čistí a upravuje?
A komu za ni platíme? Městu, nebo zahraniční firmě?

LEČO SE PTÁ ZASTUPITELŮ
Strana 16 - 17

OSTRAVA NENÍ AFRIKA
OSTUDA MĚSÍCE: Přívozská ul.
Strana 18 - 19

AQUAPARK OSTRAVA - JIH
ZLATÁ TRETRA V OSTRAVĚ

To, ale i mnohem víc se dozvíte na následujících stránkách.
Dny plné sluníčka přeje
Vaše Eliška
Napište mi na mail: ulehlova@leco-ostrava.cz
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FAKTA O VODĚ

VODA JE DAR A S DAREM SE NEKŠEFTUJE. KÉŽ BY TO BYLA
PRAVDA. BOHUŽEL JE SPRÁVA VODY V SOUČASNOSTI ŽHAVÉ
TÉMA NEJEN V OSTRAVSKÉM POLITICKÉM RYBNÍČKU. POJĎME
SI SHRNOUT DŮLEŽITÁ FAKTA.
Ostravská vodovodní síť měří v součtu přes 1066 km,
kanalizační 918 km. To je pro vaši představu jako
vzdálenost mezi Ostravou a italskými Benátkami.
O čištění se stará pět čistíren odpadních vod,
přičemž ta největší v Přívoze vyčistí téměř 99 % všech
ostravských odpadních vod.
Celá městská vodárenská a kanalizační soustava,
tzn. veškeré vodovodní a kanalizační potrubí, čerpací
stanice, vodojemy, JSOU V MAJETKU města Ostravy.
Město se o ni stará a investuje do ní miliardy korun
ze svého rozpočtu.

NÁKLADY NA TYTO INVESTICE HRADÍ OBČANÉ
V CENĚ VODY A V ODVÁDĚNÝCH DANÍCH.
35-40 % vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se přímo v Ostravě, nebo jejím bezprostředním
okolí. Zbylých 60-65 % již upravené vody se nakupuje
od společnosti SmVaK a pochází z přehrad Šance
a Kružberk.
V loňském roce prodala servisní společnost OVAK, která
má městskou vodárenskou a kanalizační síť v nájmu,
celé Ostravě 15 milionů m³ vody. V přepočtu na jednoho
Ostravana to je zhruba 100 litrů vody denně.

VODA JE NAŠE! VODA NENÍ PRODANÁ, je ve správě státu a spravují ji státní podniky povodí řek.
Nejinak je tomu u infrastruktury, tedy zejména potrubí.
V Ostravě, stejně jako v 90 % českých měst, je veškerá
infrastruktura potřebná pro provozování vodárenství
v rukou města. S tím je spojena také povinnost vlastníka,
města, financovat její obnovu a rozvoj.

Pokud by Ostrava, tak jako stále více měst v ČR,
většinově vlastnila část provozní, byla by to Ostrava,
kdo by ovládal peněžní toky z vody, a veškerý zisk
by mohla investovat do infrastruktury. Město by určovalo cenu vody a prosazovalo své priority.

Voda a infrastruktura jsou nezbytné k zajištění dodávky
vody občanům, kterou má na starost provozní divize
vodárenské společnosti.

Jako bonus by dosáhla na stamilionové evropské dotace,
které díky stávajícímu systému, kdy zisky z vody končí
většinově na účtu koncernu, odmítá EU poskytovat,
protože brání zneužití peněz daňových poplatníků.

Provozní část tvoří pouze cca 5-10 % z hodnoty celého
vodárenského systému. Patří do ní zaměstnanci,
kteří obsluhují provozní techniku, SW a HW, kteří vodu
přes vodovody distribuují a přes kanalizaci a čistírny
čistí. Provozní část ovládá jedinou část podnikání
generující zisky vodárenství. Zde končí vodné a stočné
od občanů a zde se tvoří zisky.
Město Ostrava nevlastní většinu v provozní části.
Ta byla z vodárenského celku v 90. letech vyvedena
do tehdy vzniklé servisní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), ve které má většinový podíl
s rozhodovacími pravomocemi francouzské seskupení
několika podniků s jedním vedením, neboli koncern
SUEZ.

OVAK má dlouhodobě pronajatou od města Ostravy
veškerou infrastrukturu tvořící souhrn potrubí a čističek a ovládá peněžní toky plynoucí z prodeje vody.
Tato smlouva končí 31. prosince 2024. Za tento pronájem platí městu nájem, který je promítnut do ceny vody,
kterou platí občané.
VE SPOLEČNOSTI OVAK PRACUJE V SOUČASNOSTI
385 ZAMĚSTNANCŮ. DLE INFORMACÍ,
KTERÉ JSME ZÍSKALI OD NAŠEHO ZDROJE,
NEPRACUJE V OVAK ŽÁDNÝ FRANCOUZ.

RAVFAKTA O VODĚA

5

V roce 2020, necelé čtyři roky před ukončením koncesní
smlouvy mezi městem a společností OVAK, schválili
na popud primátora Macury zastupitelé města nákup
12,05 % akcií. Prodávajícím byl manželský pár z Prahy
a město za tyto akcie zaplatilo 87,780 milionů korun,
což bylo o deset procent více, než určoval znalecký
posudek tržní ceny.
Dnešní vlastnický poměr:
Podíl akcií v OVAK

Do roku 2019

SUEZ			
50,13 %
Statutární město Ostrava 28,55 %
Manželský pár z Prahy
12,05 %		
Ostatní		
9,27 %

Po roce 2019
50,13 %
40,6 %
0%
9,27%

Společnosti OVAK se za období svého fungování podařilo výrazným způsobem snížit ztráty vody. Dosaženo
toho bylo především díky miliardovým investicím
z rozpočtu města Ostravy.
TYTO INVESTICE PLATÍ OBČANÉ MĚSTA.
Cena vody je především díky miliardovým investicím
a penězům z rozpočtu města Ostravy na velmi dobré
úrovni.
Je to také díky tomu, že investice do infrastruktury
dotuje ze svého rozpočtu Ostrava a OVAK tyto městem vynaložené prostředky do ceny vody nepromítá.
Občané tedy platí za vodu navíc skrytě a nepřímo.

Města, kde politici rozhodli o ukončení spolupráce
s koncerny v ČR: Plzeň, Rychnov nad Kněžnou,
Šumperk, ve světě: Paříž, Bordeaux,
Toulouse, Marseille, Berlín,
Stuttgart, Stockholm,
Atlanta, Buenos Aires
www.youtube.com/watch?
v=FCeKmn2mXPw
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VELMI AKTIVNĚ V PROBLEMATICE BUDOUCÍ SPRÁVY VODY VYSTUPUJE TAKÉ VLADIMÍR
KOLLÁR ZE SLEZSKÉ OSTRAVY. ÚČASTNÍ SE VE SVÉM VOLNU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTEV
A NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ ZÍSKANÝCH OD ODBORNÍKŮ A Z MINISTERSTEV SE SNAŽÍ
VYVOLAT U ZASTUPITELŮ AKTIVNÍ DISKUZI. AČ JE ČLENEM VLÁDNOUCÍHO HNUTÍ ANO, NEDAŘÍ
SE MU TO. S JEHO SVOLENÍM PUBLIKUJEME DOTAZY, KTERÉ POLOŽIL SVÉMU STRANICKÉMU
KOLEGOVI PRIMÁTOROVI MĚSTA TOMÁŠI MACUROVI.
Jaká je výše dividend inkasovaných městem a SUEZ z OVAK za celou dobu vlastnění
podíIů akcií OVAK firmou SUEZ?
„Statutárnímu městu Ostrava byly za období 1997–2020 vyplaceny dividendy
ve výši 383 824 513,-Kč. Informaci k vyplaceným dividendám
společnosti SUEZ město nemá k dispozici.“

My jsme tento údaj za pana primátora a předsedu představenstva dohledali.
Koncern Suez inkasoval 748 360 692,- Kč.
Rád bych znal celkovou výši částky investovanou městem a společností SUEZ
do vodohospodářské infrastruktury v Ostravě za dobu vlastnění
podílů akcií OVAK společností SUEZ.
„Statutární město Ostrava za období 1993–2021 investovalo, coby majitel
vodohospodářské infrastruktury, ze svého rozpočtu do vodovodní sítě
866 650 000 Kč a do kanalizační sítě včetně čistíren odpadních vod 5 698 183 000 Kč.
Celkově tedy 6 564 833 000 Kč (bez dotací).
Informaci o výši investované částky společnosti SUEZ do vodohospodářské
infrastruktury v Ostravě město nemá k dispozici.“

Zvláštní odpověď... město neví, zda cizí subjekt investoval do jeho infrastruktury.
Je to nula?
Sdělte mi prosím výši celkové částky investované SUEZ do OVAK
za dobu vlastnění podílů akcií OVAK firmou SUEZ.
„Informaci o výši celkové částky investované společnosti SUEZ
do OVAK město nemá k dispozici.“

Když si uvědomíme, že pod odpověďmi je podepsát Tomáš Macura,
primátor a předseda představenstva společnosti OVAK
v jedné osobě, je to podivné. Že by taky nula?
Výše celkové částky investované SUEZ do vodohospodářské infrastruktury
za dobu vlastnění podíIů OVAK společností SUEZ je jaká?
„Informaci o výši celkové částky investované společností SUEZ do vodohospodářské
infrastruktury za dobu vlastnění podílu akcií OVAK město nemá k dispozici.“

Upřesnění druhé otázky a opět stejná odpověď.
Pan primátor neví, jestli někdo investoval do městského majetku.
Vypadá to na nulu.

Investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravy
za dobu vlastnictví svého podílu ve společnosti OVAK:
6,564 miliard Kč
0 Kč?

město Ostrava				
SUEZ					

RAVFAKTA O VODĚA
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Vyplacené dividendy:
383 milionů Kč
748 milionů Kč

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCHODNÍHO VĚSTNÍKU

Na 26. 5. 2022 je svolána valná hromada společnosti OVAK a. s.
Dle programu se bude mimo jiné rozdělovat zisk za rok 2021 a způsob vyplácení dividend.
Dle návrhu usnesení bude mezi akcionáře rozděleno 			
95 498 496 Kč.
Díky současné akcionářské struktuře odteče z Ostravy za rok 2021
56 726 106,6 Kč.

TITO ZASTUPITELÉ HLASOVALI
PRO PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ SMLOUVY S OVAK.

DOBŘE SI PROHLÉDNĚTE, KDO CHCE, ABY VAŠE PENÍZE KONČILY V ZAHRANIČÍ!
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ANO 2011-1. Mgr. Radim Babinec, 2. Mgr. Zuzana Bajgarová, 3. Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.,
4. Bc. Martin Bednář, 5. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., 6. Eliška Konieczná, 7. Markéta Langrová, 8. Ing. Tomáš Macura,
MBA, 9. Dagmar Macháčková, MPA, 10. Ing. Karel Malík, 11. Margareta Michopulu, 12. Mgr. Marcela Mrózková Heříková,
13. MUDr. Bc. Ondřej Němeček, 14. Mgr. Kateřina Šebestová, 15. Ing. Otakar Šimík, 16. Ing. Hana Tichánková,
17. Jiří Vávra, 18. Bc. Richard Vereš, 19. RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., 20. Petr Veselka, 21. Josef Videcký.
OSTRAVAK-22. MUDr. Tomáš Málek, 23. Mgr. Michal Mariánek, 24. Mgr. Petr Mika, 25. Vladimír Polák,
26. JUDr. Lukáš Semerák, 27. Ing. Leopold Sulovský. ODS-28. Ing. Vladimír Cigánek, 29. Ing. František Kolařík,
30. Ing. Zdeněk Nytra, 31. Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., 32. Ing. Miroslav Svozil, 33. Bc. Radana Zapletalová.
PIRÁTI-34. Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., 35. Ing. Petr Kopečný, 36. Veronika Murzynová, 37. Ing. David Witos.
KDU-ČSL-38. Mgr. Michal Hořínek, 39. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
NEZAŘAZENA-40. Ing. Jana Vajdíková
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ROZHOVOR

RADEK
NOVOTNÝ

„ODHALIL JSEM NESKUTEČNÝ NEVĚSTINEC!“
AČ JE RADEK NOVOTNÝ, MBA EKONOM, ZASVĚTIL SVŮJ ŽIVOT OCHRANĚ VODY. BĚHEM UPLYNULÝCH VÍCE NEŽ DVACETI LET SE STAL ODBORNÍKEM NA NEKALÉ PRAKTIKY KONCERNŮ A POLITIKŮ
PŘI OVLÁDÁNÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ Z VODY NEJEN V ČR. STAL SE SPOLUZAKLADATELEM NADAČNÍHO
FONDU PRAVDA O VODĚ A ČLENEM PETIČNÍHO VÝBORU VODA JE ŽIVOT. JEHO CÍLEM JE VRÁTIT
DO SPRÁVY VODY ZÁJMY OBČANŮ, ABY JEJICH PENÍZE NEMIZELY V CIZINĚ, PROSADIT PRÁVA LIDÍ
NA VODU V ÚSTAVĚ ČR A ZAJISTIT VYŠETŘENÍ PROTIPRÁVNÍ INSTALACE CIZÍCH KORPORACÍ K NAŠIM
STUDNÁM VČETNĚ POTRESTÁNÍ OSOB ZA TO ODPOVĚDNÝCH. „VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ DO RUKOU PŘEKUPNÍKŮ ANI KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ.“
Jste vystudovaný ekonom. Jak jste se dostal k vodě
a vodárenství?

Moje firma zabezpečovala poradenství při akvizicích
a fúzích. Při zajišťování veřejné soutěže ke vstupu strategického partnera do VaK Prostějov jsem v roce 2001
prvně pochopil chování koncernů a komunálních politiků.
Zpracoval jsem analýzu českého vodárenství a doložil
jsem, jak koncern nebo jeho nohsledi protiprávně (díky
kolaboraci pár místních politiků) skupují české vodárny
od měst a pak z nich kuchají to, co generuje zisk. Analýzu jsem zaslal ministerstvu zemědělství, financí a vnitra.
Místo okamžitého zabránění protiprávní ztrátě přímého
vlivu státu na monopol prodeje vody mi na ministerstvu zemědělství řekli, že dokud nedostanou politické
zadání, tak nic dělat nebudou.

A zhruba za čtrnáct dnů mi u domu shořelo auto i s garáží.
Pochopil jsem, že jsem odhalil neskutečný nevěstinec,
na kterém se na straně koncernů podílejí také místní
i vrcholoví politici a lidé na ministerstvu.

Nadační fond Pravda o vodě i Vy osobně bojujete
dvacet let za to, aby se správa vody dostala do rukou
měst a obcí. Jak se Vám to daří?
Co děláme, jaký máme cíl, jaké výsledky, co se daří a
co ne, dokládáme podrobně na stránkách nadačního
fondu Pravda o vodě www.pravdaovode.cz/nfpov.

Zjednodušeně nás zajímá obrana vody a městských
vodáren, včetně soudních jednání. V kauzách protiprávních tunelů vodáren mi dal za pravdu již čtyřikrát
Ústavní soud, čtyřikrát Nejvyšší soud a opakovaně

RADEK NOVOTNÝ
soudy nižší instance, např. v Kladně, Zlíně, Pardubicích
nebo v Břeclavi. Dále prověřujeme poskytování důležitých informací a faktů při prodeji vody ve městech.
Doložil a vyvrátil jsem zastupitelům lži naháněčů koncernů ve stylu: „Zajistíme dotace, cena vody poroste třicet let jen o inflaci, budeme za vás investovat.“
Například Náchod, Kroměříž, Pardubice, Přerov…
Jen v těchto čtyřech okresech občané díky našim
zásahům do roku 2020 ušetřili 1,9 miliardy korun v ceně
vody a městské vodárny získaly přes 2 miliardy korun
z dotací na investice do vodárenské infrastruktury.
V neposlední řadě s více než padesáti tisíci občany
požadujeme po zákonodárcích nápravu, prošetření
protiprávních napojení cizinců k našim studnám a potrestání osob za to odpovědných. Zpřístupňujeme lidem
důkazy a rozsudky. Odhalujeme, co politici říkají a co ve
skutečnosti dělají, a prosazujeme nápravu, podobně jako
lidé v Německu. Více najdete na webových stránkách
www.pravdaovode.cz/petice.

Jde o velké peníze. Svou prací, jak se říká, „rozkopáváte hračky“ velkým nadnárodním koncernům
a některým politikům. Stalo se Vám někdy za těch
dvacet let, že by na Vás byl vyvíjen nějaký nátlak?
Za dvacet let, co se věnuji obraně vody, jsem toho zažil víc než Bruce Willis ve všech svých akčních filmech
dohromady. Realita obrany vody po česku? Zapálení
auta, fyzický útok, vyhrožování napadením mé rodině,
vyhrožování smrtí, křivé obvinění, náhubkové žalobní
útoky koncernu, špinící mediální kampaně, pomluvy
od trollů i vrcholových politiků, výhružky žalobami
advokáty najatými politiky sedícími ve vytunelovaných vodárnách atd. Svou představu si můžete udělat na základě informací z webových stránek
www.pravdaovode.cz/muj-pribeh.
Myslím, že pro objektivně uvažující lidi to je důkaz.
Důkaz faktu, že jsme uhodili hřebíček na hlavičku. Jinak
by darebáci neriskovali, že se provalí, kdo za tím stojí.
Každý z našich podnětů policie šetřila. Zatím sice
nedosahuje výsledků jako její kolegové ve Francii či
v Německu, kde si už řada politiků a lidí z koncernů
místo užívání peněz občanů odpykává trest ve vězení,
ale my se nevzdáváme. Vše má svůj čas.

Marnost svého snažení prosadit navrácení zájmu lidí do správy vody ale rozhodně necítím.
Před lumpárnou není kam ustupovat, pokud nechceme
žít v koncernistánu. Stát, který nemá ve svých rukou
vodu a vše, co s ní souvisí, není svobodný.
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Mnohé se mi podařilo, mnohému jsem pomohl.
V polovině republiky je voda v rukou měst. V cizině
a pomalu i u nás se navíc ukazuje lidová moudrost –
„na každou svini se vaří voda“. Soudy sice trvaly
patnáct až dvacet let, ale již chápou, o jakou lumpárnu se jedná. Někteří politici kolaborují a lumpárnu kryjí,
ale mají to čím dál těžší. Osvěta, informace a rozsudky.
To vše šíří mezi občany nadační fond Pravda o vodě.
A dokazuje, že informovanými spoluobčany nelze
manipulovat. Dokonce se na naši stranu veřejně přidávají
i někteří vrcholoví politici.
Deklarujete, že jste apolitický. Můžete se svěřit
se svými zkušenostmi s politiky?

Znám politiky slušné, ale i darebáky. V každé straně
najdete lidi rozumné i neskutečné lumpy.

Problém vidím ve vedení politických stran, a to napříč
politickým spektrem. Když se 41 senátorů, kterým
doručíte důkazy a rozsudky prokazující, co se ve vodárenství na úkor občanů páchá, postaví proti vyšetření protiprávních instalací koncernů k naší vodě, pak
je jasné, že ryba smrdí od hlavy. A tam musíme začít
s nápravou. Důležitou práci pro lidi odvádí v tomto ohledu díky podpoře občanů nadační fond Pravda o vodě .
www.pravdaovode.cz/1-kolo-petice-je-za-nami

Nenechám se zneužívat k falešné kampani,
která zneužívá „vodu“ k lovu voličů. Naopak,
pokud zjistím, že se toto děje, sdělím to lidem
a v plné nahotě doložím.
Pirátská strana se ke správě vody v Ostravě zachovala zcela nepochopitelně. Odmítla veřejné projednávání, na kterém by byla vysvětlena všechna fakta.
Jak vypadají Vaše případná jednání s nimi?
Vedení Pirátů se na věci okolo vody informuje už šest let.
Všichni poslanci Pirátů podepsali s cca 50 tisíci občany
požadavek garance práva lidí na vodu v ústavě. Požadavek, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní
toky z vody mají být v rukou veřejné správy, je uvedený
i v petici Voda je život. Na stránkách Pirátů najdete
článek Voda a její správa se musí vrátit zpět do rukou
městských nebo krajských vodáren.
Oficiálně občanům tvrdí to, co my, ale pak jejich zastupitelé na místní úrovni realizují pravý opak.

Zavolal jsem proto na vedení Pirátů a řekl jsem jim, co
se děje v Ostravě. Požádal jsem je o jasné stanovisko,
co hájí. Ať ze sebe, ale především z občanů nedělám
blbce. Dokud neodpoví, nemohu jim dál radit ani jim
pomáhat, odpovídat či dělat rozbory. Totéž platí pro
ANO či KSČM a STAN...
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ROZHOVOR

Jak hodnotíte fakt, že v Ostravě bylo o správě vody
na dalších deset let rozhodnuto již nyní?

Věřím, že rozhodnuto ještě není. Snažím se proto otevřít zastupitelům oči.
Podle mě podvedení a zmanipulovaní zastupitelé odhlasovali prodloužení smlouvy. Proto požaduji důkazy,
že rozhodovali na základě znalostí věci, že si ověřovali
informace, které jim byly poskytnuty. Vše jsme zdokumentovali a zpřístupnili občanům Ostravy na stránkách
www.pravdaovode.cz/ostrava-macura-10-let.
Každý zastupitel má právo hlasovat dle vlastního uvážení, ale s tím mu vzniká i povinnost prokázat, že neplní
roli užitečného idiota, že naopak jedná s péčí řádného
hospodáře a rozhoduje se znalostí věci. Pokud místo
odpovědi hraje mrtvého brouka, vysílá tím jasný signál
k volbám. A při nich to mají lidé ve svých rukách.

Všem zastupitelům jste rozeslal ještě před jejich
rozhodováním informace. Jak vnímáte, že se na
něj nikdo z těch, kteří zvedli ruku pro pokračování
spolupráce se zahraničním koncernem, neozval?
Co je, podle Vás, vedlo k absenci jakékoliv reakce?
Když pošlete zastupitelům zdarma důkazy, dokumenty
a rozsudky za dvacet let práce k tak zásadní věci, jako
je rozhodování o vodě pro cca 290 tisíc občanů, a oni
je neotevřou, tak je za tím podle mne nezájem, lenost,
stádnost. Anebo rozhodnutí motivované něčím jiným...
Někteří ostravští politici tvrdí, že je jedno, kdo lidem
vodu prodává. Jedno to samozřejmě není. Prioritou
koncernu je na vodě vydělat, prioritou městské vodárny
je mít čistou vodu a obnovenou infrastrukturu. Kdo
to nechápe, nemá podle mne u správy věcí veřejných
co dělat.

Při projednávání a obhajobě stávajícího modelu
fungování o Vás primátor Tomáš Macura hovořil
s despektem. Uvedl o Vás také zřejmou nepravdu.
Můžete prosím sdělit detaily tohoto jednání?
Jak si vysvětlujete jeho postoj?
Kdybych si dělal těžkou hlavu z toho, co o mně říká ten
či onen, nikdy bych soudce Ústavního soudu ČR nepřesvědčil o tom, že v ČR organizovaná skupina nájezdníků, do které patří i někteří politici, spustila protiprávní proces vedoucí k vyvedení zisků z vody do rukou
koncernů.

Z druhé strany, pan Macura není anonymní hospodský
hlupák blekotající nesmysly. Je veřejně činná osoba,
vrcholový zástupce třetího největšího města v ČR. Jeho
lživé tvrzení může zásadně snížit, ne-li eliminovat mou
vážnost v očích zastupitelů, občanů Ostravy, a částečně
i v komunitě zhruba padesáti tisíc občanů, kteří mi
pomáhají realizovat nápravu ve vodárenství.

Lživé tvrzení pana Macury vytváří dojem, že mařím
projednání a naplnění cílů petice. To pro mě znamená odbornou likvidaci minimálně v očích zastupitelů.
Pokud by bylo jeho tvrzení pravdivé, znamenalo by,
že jsem podezřelý z páchání závažné trestné činnosti.
Lživá informace vzbuzuje nedůvěru ke mně i nadaci
a je dehonestující pro člověka, který léta prosazuje
vymahatelnost práva ve vodárenství u soudů.

Primátor Macura o mně šířil lež na veřejném zasedání
zastupitelstva. Dopad jeho slov byl výrazný a jednoznačně se mne dotýká. Logická otázka zní: Proč to dělá?
Na jednání zastupitelstva o mně veřejně lhal. Tím
odvedl pozornost zastupitelů od toho, co jim k „vodě“
předkládám. Zda to byl cíl jeho jednání, nechť posoudí
každý sám.
Věříte mu?

Politikům se nevěří. Polici se kontrolují. Věří se
v lásku, Boha a v přírodu. Pan Macura je politik.
Jak si vysvětlujete, že v jiných městech se staví k věci
zcela opačně a spolupráci s koncerny ukončují?

Prodej vody se vrací do vodáren v rukou měst ve Francii (Paříž), v Německu (Berlín), ale i u nás v Šumperku,
Sokolově, Plzni, Rychnově nad Kněžnou …
Můj názor a názor zastupitelů, kteří prosadili nebo prosazují vrácení prodeje vody do městských vodáren, je,
že voda, vodárenské trubky, prodej vody, peněžní toky
z vody a zisky z vody – prostě správa a prodej vody
a peněžní toky s tím související patří do rukou státu
nebo měst, a ne do rukou překupníků či koncernů.
Toť vše.
Rozumné vysvětlení pro jednání zastupitelů Ostravy
nemám a myslím, že ho nemají ani občané Ostravy.

Hlavním argumentem všech, kteří hlasují pro pokračování ve spolupráci, je informace, že naši vodaři by
to nezvládli. Jaký názor na tento argument máte Vy?

RADEK NOVOTNÝ
Je role zahraničního koncernu v tomto oboru skutečně nenahraditelná?
V OVAKu pracují a vodu lidem dodávají vodohospodáři.
V Ostravě jsou ve vodárně OVAK dle mých informací
všichni zaměstnanci Češi, resp. rozhodně zde nepracuje
dvě stě či tři sta Francouzů.
Všichni tito čeští zaměstnanci v Ostravě stejně jako
v Přerově, Kroměříži, Uherském Hradišti nebo Vsetíně
vystudovali naše vysoké školy a plní příkazy majitelů
vodárny, tedy města nebo koncernu.

Jsem toho názoru, že pokud politici v Ostravě neumí zadat vodohospodářům své priority, je to důkaz
o neschopnosti politiků, a ne vodohospodářů. Pak
je na místě se ptát, co dělají v politice a co dělali
léta ve vedení města či vodárny. Proč sedí ve vedení
města a vodárny, když se nic nenaučili?
Pokud jsou neschopní, pak je ve volbách vyměňme.
Předem se kandidátů ve volbách ptejme na to, kdo má
mít v rukou vodu, infrastrukturu, prodej vody, peněžní
toky a zisky z vody. Městské vodárny, nebo koncerny?
Obecné odpovědi a politické bláboly znamenají
– tohoto člověka nevolit. Ptejme se předem.
Eliminujeme tím chybu na začátku.
Jak vidíte budoucnost správy vody v Ostravě?
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tisíc podpisů občanů Ostravy – jen přes náš nadační
fond se podařilo již sehnat přibližně 2 250 podpisů.
Podpisová akce stále probíhá a další se rozjíždí.
Nadační fond Pravda o vodě lidem v Ostravě již pomáhá
na webu www.pravdaovode.cz/ostrava-referendum
a připomínám občanům i volby do zastupitelstva v říjnu.
Když se občané budou důrazně bránit, pak prodej
vody přejde do rukou Ostravských vodáren, které bude
ovládat z devadesáti procent město Ostrava. Prioritou chodu OVAKu budou zájmy občanů, a ne majitelů
koncernů, a Ostrava se navíc díky tomu stane oprávněným žadatelem o dotace z EU na stamiliónové, možná
i miliardové investice do vodárenské infrastruktury.

Lidé to napravili v Paříži, věřím, že to půjde napravit
i v Ostravě. Doporučuji zhlédnout dokument. Jak korporace bohatnou na vodě (youtu.be/6nR7phttgp8).
Pochopíte mnohé z toho, co se kolem vody děje.

Není mi jedno, kdo mi prodává vodu, komu za ni
platím, ani kde končí peníze, které za vodu platím.
Pokud to vidíte stejně a jste z Ostravy, přidejte se
www.pravdaovode.cz/ostrava-referendum.

Pozitivně, pokud občané Ostravy budou společně
sebe a vodu bránit. Cesta k nápravě vede přes místní
referendum. Je potřeba dát dohromady zhruba čtrnáct

INZERCE

Areály Ostrava:

Pronájem
nebytových
prostor
Telefon: 553 810 500

Areál Kopřivnice:

VENUŠE

KOTVA

KOPŘIVNICE

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

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

ul. Štefánikova 1159, 1160,
742 21 Kopřivnice

ASTRA

KORUNA

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

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

U JIŘÍKA

ZAHRADA

Optima spol. s r. o.,

ul. Břustkova 670,
700 30 Ostrava–Výškovice

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

Rytířská 400/22, Praha 1,
PSČ 110 00
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POHLED ZVENČÍ: MICHAL CHROMEC

POHLED ZVENČÍ
Michal Chromec

DLOUHOLETÝ ZASTUPITEL MĚSTA PŘEROV BYL DO ROKU 2019 PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV. „ZASTUPOVAL JSEM STATUTÁRNÍ MĚSTO
PŘEROV, NEJVĚTŠÍHO AKCIONÁŘE NAŠÍ SPOLEČNOSTI, A SNAŽIL JSEM SE HÁJIT ZÁJMY SPOLEČNOSTI, MĚSTA A KAŽDÉHO Z OBČANŮ PŘEROVSKÉHO REGIONU. DOMNÍVÁM SE, ŽE TYTO ZÁJMY
JSOU TOTOŽNÉ.“
V případě VaK Přerov vlastní města a obce 95 % akcií
akciové společnosti. Společnost je koncipovaná jako
smíšená – to znamená, že vlastní veškerou infrastrukturu a sama ji provozuje. V případě pitné vody jde
podle Chromce o strategickou surovinu cennější než
ropa nebo lithium.

„Jde o artikl, který umožňuje rozvoj civilizačních
vymožeností, zachování života a zdraví celé populace.
Voda je prostě nenahraditelná. Zajišťování dodávek
pitné vody a čištění odpadních vod je vpravdě veřejnou
službou.“
Není divu, že ani v Přerově se nevyhnuli vábení zájemců
o vodárnu a někteří zastupitelé zcela vážně uvažovali
o tom, že prodají bezmála 30 procent akcií za zhruba
80 milionů korun.

Senát by také mohl podle Michala Chromce vyhodnotit roli státu, jež měl být strážcem obrovského majetku,
který převedl na obce a města v rámci „privatizace“
našeho vodárenství.

„A pokud by byli mezi senátory národohospodáři
a vizionáři, mohli by přispět k řešení otázky, jak v dalším
období nakládat s vodou. Zda by nebylo moudré zvážit
sice pozdě, ale přeci jen konverzi akciových společností do podoby veřejně prospěšných společností. Tento
detail by významně přispěl k řešení otázky, jak formulovat ústavní zákon, který se má dotýkat všech otázek
spojených s hospodařením s vodou. To znamená nejen
vody a infrastruktury, ale také jejího provozování.“

„Když uvážíme, že základní jmění společnosti se blížilo
jedné miliardě a infrastrukturní majetek byl schopen
produkovat každoročně značný zisk, je to v podstatě
absurdní nápad. To by mohl udělat jenom blázen nebo
darebák. Motivace těchto komunálních politiků je tímto
dána.“
Přerovské vodárny se nakonec podařilo ubránit, a staly
se tak vzorem pro mnohá další města a obce.

„Stal jsem se členem nadačního fondu Pravda o vodě
a spoluautorem petice Voda je život adresované Senátu
ČR. Senátoři by měli mít především ambici problematice
v celé šíři porozumět a realizovat audit nezávislou
institucí, která bude schopna posoudit výhodnost či nevýhodnost toho či onoho modelu pro akcionáře obchodních společností (města a obce), kterými vodárenské
společnosti v současné době jsou.“
MICHAL CHROMEC

POHLED ZVENČÍ: JANA LORENCOVÁ
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Jana Lorencová

ZNÁMÁ INVESTIGATIVNÍ NOVINÁŘKA A POLITIČKA Z OSTRAVY. PROSLAVILA SE ROZKRÝVÁNÍM KAUZ DAŇOVÝCH ÚNIKŮ Z LEHKÝCH TOPNÝCH OLEJŮ V 90. LETECH. „VŽDY JSEM HÁJILA PRAVDU A PSALA A TOČILA O TOM, ČEMU JSEM VĚŘILA. BEZ OHLEDU NA OSOBNÍ RIZIKA,
BEZ OHLEDU NA TO, ŽE POKŘIVENÉ ZÁKONY STAVĚLY ZLOČINCE DO ROLE LEGÁLNÍCH PODNIKATELŮ.“
Od mládí nekompromisně šířila své názory, což ji
za minulého režimu stálo práci v redakci. V době kauzy
LTO se několikrát dostala do situace, kdy jí bylo nejen
vyhrožováno, ale došlo i na reálný útok na její osobu.
Nikdy ji to ale nezastavilo, a právě díky ní se kauza
dostala do povědomí lidí i k soudu.

„V případě LTO vedoucí politikové státu zcela vědomě
připravili státní pokladnu ČR o miliardy korun z dani
za motorovou naftu. Policii a celníků, byl prokázán únik
v celkové hodnotě 100 miliard korun, realita je však
podle mého odhadu nejméně trojnásobná.“
Po dvaceti letech
LTO a VODOU.

se

odhaluje

paralela

mezi

„Politici vědomě uzavřeli pochybné smlouvy s koncerny,
přestože byli předem upozorněni na negativní dopady
těchto smluv. Zbavili stát a obce, resp. nás, občany,
peněžních toků a zisků z vodného a stočného. Navíc tím
připravili stát a obce o miliardy korun z dotací EU.“
Podle Jany Lorencové není divu, že v tomto vodárenském cedníku schází miliardy korun na investice, přestože se voda pro občany neustále zdražuje a odvětví
je dotováno z veřejných rozpočtů.

„I Ústavní soud ČR již označuje jednání vedoucí k uzavření pokoutných provozních smluv za protiprávní.
Nikdo z politiků dvacet let nedělá nic pro nápravu.
Přitom rozsudky potvrzují, že miliardy z kapes občanů
končí v zahraničí. Orgány řady koncernových firem
jsou přímým důkazem, že na tomto morálním, ekonomickém i právním zločinu opět někteří politici osobně
léta profitují.“

Radek Novotný již před několika lety Janu Lorencovou
oslovil, aby se podívala, jak velká spojitost mezi
prodejem vody a LTO je. Ta si ověřila veškerá fakta a
musela dát zakladateli nadačního fondu Pravda o vodě
za pravdu.

„Podepsala jsem petici Voda je život, protože jejích deset
bodů mi dává více než jen ekonomický smysl. Vrací
do systému zdravý rozum a morální hodnoty. Ukončuje
kolotoč miliardových zisků pro soukromé firmy, které
v závěrečné fázi platíme opět my, každý z nás z vlastní kapsy. Za vodu a svobodu státu se musí lidé postavit.
Těší mne, že to více než třicet tisíc lidí vnímá podobně.
Naše peníze mají sloužit k obnově vodárenství. Zastávám
názor, že si to občané zaslouží.“

JANA LORENCOVÁ
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PTÁME SE

LEČO SE PTÁ
ZASTUPITELŮ MĚSTA

?

?

MĚLO BY MĚSTO
USILOVAT
O ODKOUPENÍ
AKCIÍ VODÁRENSKÉ
SPOLEČNOSTI OVAK
A PROČ?

ANO, ODS, KDU-ČSL a PIRÁTI

KSČM

Město v roce 2020 město odkoupilo od fyzické osoby
12,05 % akcií OVAK a zvýšilo tak svůj podíl v této společnosti z dřívějších 28,55 % na současných 40,60 %.
Další navyšování akciového podílu již není nutné.

Odkup akcií vodárenské společnosti od majoritního
francouzského vlastníka, náš Klub KSČM navrhoval již
v listopadu roku 2019. Pět let před vypršením koncesní
smlouvy s tímto většinovým akcionářem a každoročně
jsme žádali, aby v rozpočtu města byla tvořena rezerva
na tento odkup. Vždy neúspěšně pro odpor městské
koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů s podporou opozičního hnutí Ostravak. A to přesto, že všechny koaliční
strany ve vedení města na celostátní úrovni měly
ve svých volebních dokumentech, stručně vyjádřeno,
deprivatizaci společností, které provozují pro města
a obce vodárenskou infrastrukturu.

Již současný stav totiž dává městu právo uplatňovat
ve společnosti OVAK dominantní vliv včetně možnosti
rozhodovat o ceně vody, investicích apod. Majetková
účast renomovaného zahraničního vlastníka zároveň
umožňuje sdílet globální know-how a nejmodernější
světové technologie provozování vodohospodářské
infrastruktury ve prospěch občanů Ostravy. Ti tak mají
k dispozici vodu vysoké kvality za cenu, která patří
k nejnižším mezi velkými českými městy spolu s kvalitním zákaznickým servisem.
Vyskytne-li se přesto v budoucnu možnost přikoupení
dalších akcií OVAK, ať již od fyzických osob (ty aktuálně
vlastní cca 9 % akcií), tak od majoritního vlastníka SUEZ
(vlastní necelých 51 % akcií) za přiměřenou cenu, město
by toho mělo využít.
Tomáš Macura
Primátor, ANO

Zatím posledním pokusem našeho klubu KSČM, jak dosáhnout, aby rozhodnutí o tom, zda májí každoročně
do zahraničí odcházet dividendy v řádech desítek
miliónů korun, byl návrh, aby zastupitelstvo města
Ostravy vyhlásilo místní referendům a občané sami
rozhodli v tak důležité otázce. Opětovně návrh nebyl
přijat a koalice prokázala, že se referenda, tedy názoru
Ostravanů bojí.
Proto podporujeme i občanskou iniciativu k vyhlášení
tohoto referenda a podpis pod touto peticí je možné
připojit na místech o kterých organizátoři informují
na FcB stránkách H2Ostrava. Zásadním cílem je zabránit
vyvádění finančních zdrojů tvořených z peněz občanů
a podniků do zahraničí, a tím posílit rozpočet města
a jeho možnosti pro financování řady akcí, na kterých
se financí nedostává a zajistit dostupnou cenu pro
občany a podniky města.
Josef Babka
Předseda Klubu KSČM

Tisková oprava
V posledním čísle Magazínu Lečo jsme v článku „Většinové vlastnictví vody? Primátor je proti“ uvedli, že zastupitelé, kteří jsou v představenstvu a dozorčí
radě OVaK, a.s. pobírají za fungování současného modelu společnosti, díky svým politickým funkcím, desetitisícové odměny. Sdělení mělo správně obsahovat
„pobírají a jako zástupci města schvalují“. Zastupitelé Macura, Šebestová, Pražák a Řeha, jsou odměňováni jako uvolnění zastupitelé v placených politických
funkcích. Jediným zastupitelem města, který tyto odměny pobírá, je předseda dozorčí rady OVaK Michal Mariánek z hnutí Ostravak. Omlouváme se za nepřesnou interpretaci.

LEČO SE PTÁ ZASTUPITELŮ MĚSTA

NEZAŘAZENÝ ZASTUPITEL
Neuzavření nové koncesní smlouvy s OVAK, po následovném logickém pádu ceny akcií tyto akcie odkoupit
a OVAK spravovat jako městskou firmu s důrazem ne
na zisk, ale na kvalitu a spolehlivost služeb, to je dle
mého názoru nejvýhodnější varianta pro všechny
obyvatele Ostravy.
Proč? Podívejte se, Ostrava je v podobné situaci, jako
kdybych si vykopal na vlastní zahradě studnu, od ní
pak na vlastní náklady přivedl trubky do domu a rozvedl všude tam, kde potřebuji. No a pak bych si zaplatil
někoho z vedlejšího města, aby se mi o přívod vody
do domu staral a vodu mi účtoval. Co byste mi na to
řekli? Jsem dobrý hospodář? Na to ať si odpoví každý
sám…..“
Václav Kubín
nezařazený zastupitel města Ostravy

Dotaz jsme zaslali všem předsedům politických
klubů v předstihu. Za vládnoucí koalici ANO,
ODS, KDU-ČSL a PIRÁTY odpověděl primátor
Tomáš Macura. Hnutí OSTRAVAK nám
na otázku neodpovědělo.
Dotaz jsme položili i starostům menších obvodů,
kteří jsou účastníky jednání zastupitelstev města.
Někteří z nich hodlají navíc kandidovat v podzimních komunálních volbách do funkcí řídících
město. Neodpověděli, nebo odpověděli zcela
alibisticky. K jejich přístupu se ještě vrátíme.
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NÁŠ NÁZOR
Argumenty pro prodloužení servisní smlouvy se společností OVAK mohou vypadat logicky. Je ale potřeba
uvědomit si veškeré souvislosti a myslet především
na budoucnost. Ta nebude jednoduchá a každá koruna,
ať již z dividend, tak z dotací z EU, se bude do rozpočtu
města hodit.
Vstupní investice města potřebná k odkupu akcií,
by nebyla malá. Bavíme se o stovkách milionů korun.
Na druhou stranu nelze pochybovat o její brzké návratnosti.
Argument, že město a městská společnost nedokáže
efektivně řídit provozní část vodárenské společnosti,
je lichý. Stejně tak řeči o dominantním vlivu města
ve společnosti OVAK. Akcionářský podíl je daný a zbytek
jsou memoranda, jejichž účinnost končí v momentě,
kdy se ten silnější rozhodne jinak.
Na celé věci je zarážející zatvrzelá neochota místních
politiků získat si veškeré potřebné informace, vyslechnout odborníky, otevřeně diskutovat.
Je smutné a pro současné vedení příznačné, když
starosta největšího Ostravského obvodu Ostrava-Jih
a radní města Martin Bednář obhajuje své rozhodnutí
tím, že mu jeho babička říkala, ať nevrtá do něčeho,
co funguje. Otázkou je, co by mu babička řekla, kdyby
věděla, že to nic nedělání stojí ročně padesát milionů
na dividendách, které odtečou z města a možné stovky
milionů na dotacích, na které není nárok.
Ve vší úctě k babičkám a jejich moudrům, sám se řídím
raději heslem Tomáše G. Masaryka- „NEBÁT SE A NEKRÁST“.
Doporučuji, funguje to.
Dalibor Mouka
Zastupitel MOb Ostrava-Jih
LEČO- Lepší a čistá Ostrava
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OSTRAVA

OSTRAVA NENÍ AFRIKA,
PANE PRIMÁTORE

AROGANCE PRIMÁTORA TOMÁŠE MACURY NABÍRÁ NA OBRÁTKÁCH. JEHO ARGUMENTACE
A SROVNÁNÍ, KDY V ROZPRAVĚ O SPRÁVĚ OSTRAVSKÉ VODY UDĚLAL Z ČESKÝCH ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI OVAK FARMÁŘE V JIŽNÍ AFRICE A Z NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI SUEZ
VYHÁNĚNÉ BĚLOCHY, BEZ KTERÝCH BY SE VŠE ZHROUTILO, JE UKÁZKOU POMATENÍ Z MOCI.
Ostrava může po 24 letech získat většinovou kontrolu
nad správou vody, kterou každodenně potřebují a užívají její občané. Smlouva se společností OVAK, který je
od devadesátých let většinově ovládán nadnárodním
koncernem SUEZ, posledním dnem roku 2024 skončí.
Všechna města, která myslí ekonomicky správně a dělají
maximum pro své občany, se snaží získat správu strategické suroviny, jakou voda bezpochyby je, do svých rukou.
Návrat správy vody do rukou měst a obcí bylo ostatně
předvolebním tématem většiny politických subjektů.
Zastupitelé Ostravy v této věci ale rozhodli opačně.
Pověřili radu města k prodloužení stávající smlouvy
o dalších deset let s tím, že 51 procent zisků z prodeje
vody odteče z Ostravy nadnárodnímu koncernu SUEZ.
Zastupitelé města opakovaně odmítají schválit logické
veřejné projednávání za účasti nezávislých odborníků.
Přitom dotazů a nejasností je mnoho, času je stále dost
a příklady a zkušenosti z jiných měst existují také.
HNUTÍ ANO
se nechce o této možnosti ani bavit.
PIRÁTI 		
se nechtějí o této možnosti ani bavit.
ODS 		
se nechce o této možnosti ani bavit.
KDU-ČSL
se nechce o této možnosti ani bavit.
HNUTÍ OSTRAVAK se nechce o této možnosti ani bavit.

CO JE K TOMU VEDE?

• Jde o kšeft a lumpárnu, proti které je historicky známé
opakované hlasování o nákupu Bazalů slabým čajíčkem?
• Jde o neschopnost politiků reagovat na dnešní turbulentní dobu a nejistou budoucnost a hledat budoucí
finance pro město a občany i za cenu ztráty pohodlí?
• Chyběly by snad peníze, které by musela Ostrava
vydat na nákup akcií od SUEZu primátorovi na koncertní halu?
• Zhroutí se, jak tvrdí primátor, s odchodem majoritního akcionáře SUEZ ze společnosti OVAK vodárenství
v Ostravě tak jako zemědělství v jižní Africe?

Za nás to určitě není poslední bod.
Ve společnosti OVAK pracují naši schopní
odborníci a srovnání s farmáři z Afriky je,
pane primátore, hloupé
a zcela nevhodné.

www.youtube.com/watch?
v=vgBbDKH9YMo

OSTUDA MĚSÍCE

TANKODROM V CENTRU MĚSTA:

„MY NIC, TO OVAK“
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MORAVSKÁ
PŘÍVOZ
OSTRAVA A

JIŽ NEJMÉNĚ OSM LET EXISTUJE PROJEKT A STAVEBNÍ POVOLENÍ NA OPRAVU PŘÍVOZSKÉ
ULICE. ULICE, KTERÁ PROTÍNÁ CENTRUM MĚSTA OD PARKU LETCŮ K JIRÁSKOVU NÁMĚSTÍ
NEMŮŽE BÝT OPRAVENA, Z DŮVODU ABSENCE KOORDINACE SE SPOLEČNOSTÍ OVAK.
MÍSTOSTAROSTA OBVODU A RADNÍ MĚSTA V JEDNÉ OSOBĚ DAVID WITOSZ (PIRÁTI) SE
ZA TO OMLUVIL ÚČASTNÍKŮM A POŘADATELŮM DNŮ NATO.
Jednání zastupitelstev a výstupy některých politických funkcionářů přinášejí situace, nad kterými nelze než nekroutit hlavou. Tentokrát jsme do naší rubriky „Ostuda měsíce“ vybrali vystoupení pirátského místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu
a zároveň radního města Ostravy Davida Witosze.
Na jednání zastupitelstva tohoto obvodu bylo na mikrofon
z úst vedoucího investic řečeno, že oprava tankodromu
na Přívozské ulici je několik let blokována společností OVAK.
Ta není schopna do svého investičního plánu zařadit rekonstrukci kanalizace v této ulici. Zodpovědný pirátský místostarosta obvodu a zároveň radní města Ostravy se za „látání“ této
ulice omluvil pořadatelům Dnů NATO a jeho hostům, kteří byli
ubytováni v přiléhajícím hotelu MERCURE.

Omluva za dlouhodobě neutěšený stav
obyvatelům Ostravy ovšem nepadla.
Bývalý velký kritik kdejakého výmolu dodal, že akce
je navíc drahá a za informaci o neochotě společnosti OVAK
s obvodem spolupracovat poděkoval.
Dva měsíce před tím přitom společně s ostatními Piráty
na zastupitelstvu města obhajoval a obhájil skvělé fungování
společnosti OVAK. To, když se hlasovalo o kontroverzním
prodloužení koncesní smlouvy na správu vody s touto
zahraničním kapitálem většinově vlastněnou společností.
V této věci odmítli Piráti dokonce veřejné projednávání.
Tak jsou s fungováním společnosti OVAK spokojeni….
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OSTRAVA-JIH

OSTRAVA-JIH

AQUAPARK NA JIHU

– MNOHO ŘEČÍ A SKUTEK UTEK

MYŠLENKA VYBUDOVÁNÍ PLAVECKÉ HALY A RODINNÉHO KRYTÉHO ZÁŽITKOVÉHO AQUAPARKU V MÍSTĚ BÝVALÉHO FOTBALOVÉHO AREÁLU NH NA ULICI SVAZÁCKÁ V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU
SE ZRODILA PŘED VÍCE NEŽ 15 LETY. PLOCHA 41 000 M², PRAMENY V BĚLSKÉM LESE A SOUSEDSTVÍ
VENKOVNÍHO VODNÍHO KOMPLEXU, KTERÝ BYL VYBUDOVÁN JAKO PRVNÍ ETAPA ROZVOJE
TOHOTO ÚZEMÍ, K TOMU PŘÍMO VYBÍZEJÍ.
Psal se rok 2014 a vše bylo připraveno na zahájení
výstavby. Bohužel především kvůli tehdejším vnitropolitickým neshodám na úrovni obvodu a města k realizaci
nedošlo.
Po volbách na podzim 2014 nastoupilo do vedení obvodu
a města hnutí ANO. Starosta Martin Bednář se stal
časem navíc radním města. Městu se ekonomicky dařilo,
a tak se zdálo, že vybudování aquaparku a rozvoji obvodu
Ostravy-Jihu nemůže nic bránit.

Ale byl to bohužel jen sen. Po sedmi letech vládnutí,
v době covidu, přišlo vedení města a obvodu s nápadem
pozemek za účelem výstavby aquaparku prodat.

PODIVNÝ POKUS PRODEJE

Primátor Ostravy Tomáš Macura a starosta
Ostravy-Jihu Martin Bednář (oba z hnutí ANO) se začátkem dubna roku 2021 sešli s potencionálním investorem,
brněnskou společností, která je známá provozem sítě
wellness center a saun. Co na schůzce 14. dubna 2021
vyjednali, se lze dočíst z nabídky, kterou podala tato
společnost a která byla součástí záměru prodeje pozemku určeného pro aquapark.

VIZUALIZACE, KTERÁ BYLA PŘIPRAVENA
PRO VÝSTAVBU AQUAPARKU V ROCE 2014.

Investor vznesl požadavek na pronájem stávajícího
Vodního areálu Jih za roční nájem 500 tis. Kč.
Doba nájmu by byla stanovena na 15 let a třikrát pět
let opce za stejných podmínek. Pokud by investor nevybudoval aquacentrum do pěti let, mělo by město právo
ukončit nájemní smlouvu s roční výpovědní dobou.
STAROSTA BEDNÁŘ ODMÍTL
INFORMOVAT ZASTUPITELE OBVODU,
PRIMÁTOR MACURA ODMÍTL
PRODLOUŽIT TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK.
Naši zastupitelé Lečo-Lepší a čistá Ostrava v obvodu
Ostrava-Jih vyzvali 10. června 2021 starostu
Martina Bednáře, aby o celé věci informoval zastupitele
tohoto obvodu, kterého se věc výsostně týká.
Starosta to ovšem odmítl.

ZLATÁ TRETRA V OSTRAVĚ
Při schvalování záměru prodeje jsme vyzvali primátora
Ostravy Tomáše Macuru, aby prodloužil termín pro
podávání nabídek ze dvou měsíců alespoň na čtyři.
Náš argument zněl v tom smyslu, že podat kvalitní
nabídku na investici v řádu stovek milionů korun v
tomto segmentu, a zvláště v době covidu, je nereálné.
Primátor to odmítl. Na jeho pokyn hlasovala proti prodloužení i celá vládnoucí koalice a nepochopitelně
i opoziční hnutí OSTRAVAK.
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Po dvou měsících přišly nabídky dvě. Obě od stejné
brněnské společnosti, se kterou jednali pan starosta
Bednář a primátor Macura. Jedna nabídka byla bez
plaveckého bazénu, druhá s plaveckým bazénem.
Bazén by ale muselo postavit město na své náklady.
I díky našemu upozornění na nedostatečně připravené
podmínky a krátký čas k podání nabídek město žádnou
z nabídek nakonec nevybralo.

NAŠE ŘEŠENÍ :

Zapojit do výstavby a provozu aquaparku soukromého investora je určitě
jedním z řešení. Podmínky však musí být nastaveny transparentně a tak,
aby z nich těžili především občané obvodu a města.
Naše hnutí výstavbu aquacentra plně podporuje a považuje za jednu
ze svých priorit. Protože sport, pohyb a otužování posilují tělo a jsou
nejlepší prevencí proti nemocem.

OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ

V OSTRAVĚ!

POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ DEN 31. 5. 2022 BUDE ATLETICKÝM SVÁTKEM. ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
JE TOP UDÁLOSTÍ SVĚTOVÉ ATLETIKY A ZLATÝM HŘEBEM DĚNÍ NA A LETICKÉM POLI V ČESKÉ
REPUBLICE. TUTO AKCI SI ŽÁDNÝ FANOUŠEK ATLETIKY NEMŮŽE NECHAT UJÍT. TĚŠIT SE MŮŽEME NAPŘÍKLAD NA ITALSKÉHO VÝŠKAŘE GIANMARCA TAMBERIHO.
Výška mužů slibuje velkou show v podání největšího
baviče sektorů stadionů. Start na Zlaté tretře Ostrava
potvrdil olympijský vítěz z Tokia, populární Ital
Gianmarco Tamberi.
Jeho vystoupení se dostávají do centra pozornosti
diváků na stadionech po celém světě. Naposledy se
zaskvěl na halovém šampionátu v Bělehradě, kde bez
přípravy skočil 231 centimetrů a získal bronz. Na letní
sezónu se chystá s veškerou vážností a před Tretrou už
bude mít v nohách starty na Diamantové lize v Dauhá
a v Birminghamu.

V případě Tamberiho se bude jednat už o třetí start
na ostravském mítinku. V roce 2020 zdeskončil třetí.
Organizátoři věří, že jeho start je skvělou pozvánkou
pro diváky, kteří se po omezeních v minulých letech
mohou představit v plné síle a předvést atletům tradiční diváckou oporu, jíž je ostravské publikum známé
po celém světě.
Vstupenky na Zlatou tretru můžete koupit na webu
zlatatretra.cz. A pokud jste sami vášniví atleti, máte
jedinečnou možnost koupit si vstupenky za zvýhodněnou cenu. Všichni členové Českého atletického svazu mají
od organizátorů od 5. dubna do 10. května 2022 exkluzivní
možnost koupit si vstupenku za speciální cenu 50 Kč.

CHCETE NA TRETRU ZADARMO?
POŠLETE NÁM TAJENKU NAŠÍ KŘÍŽOVKY
A VYHRAJTE DVĚ VSTUPENKY
NA ZLATOU TRETRU 2022!

CBD Wellness
Therapy

Aktivuj přirozenou harmonii
svého těla

CBD květy

#JeToLegalni
Jedná se o nepsychoaktivní odrůdy
konopí šlechtěné pro vysoký obsah CBD

CBD oleje

CBD balzám

