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Milí čtenáři,
vítám vás jménem hnutí LEČO - Lepší a čistá Ostrava v roce 2020 a přeji vám
hlavně pevné zdraví.
Právě zdraví, respektive nemoc se v prvním měsíci letošního roku skloňovala
ve všech pádech. V Číně vypukla epidemie Koronaviru, ale panika zachvátila
celý svět. Celkový počet obětí v Číně ke dni 2. 2. 2020 dosáhl 361, počet nakažených 17 205 a výskyt byl potvrzený u osob v 25 dalších zemích světa. Určitě je
to třeba řešit, ale abych se přiznala, nějak nechápu tu všeobecnou hysterii. V Číně
žije více než 1,3 miliardy lidí a tudíž tato nemoc usmrtila 0,0000001 % obyvatel.
To v Česku ročně zemře na 2 000 lidí na chřipku, což je vzhledem
k desetimilionovému obyvatelstvu 0,0002 %, tedy podstatně víc. V obou případech se navíc většinou jedná o osoby oslabené jinou nemocí.
Co ale stojí za zmínku, jsou kroky, které Čína podnikla a kdekoliv jinde na světě
jsou absolutně nereálné - ať už jde o policejní a vojenská stanoviště, zatarasené
výjezdy a uzavřená nádraží v epicentru nákazy - 10,2 milionovém městě
Wu-chang nebo nemocnice pro tisíc pacientů postavená za 10 dní. Tedy za dobu,
kdy by si naši úředníci při dobré vůli teprve u poctivého turka pročítali podklady
pro stavební povolení.
Doporučuji si tedy taky uvařit dobrou kávu, nasadit úsměv a všechny špatné
zprávy hodit za hlavu! Mějte se rádi a užívejte si každodenních radostí.
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VÝŠKOVICE

OSTRAVA -JI

VÝŠKOVICE:

H

PRO POLITIKY
JEN ČÁST JIHU ZA MOSTEM

O BLOKÁDĚ TÉTO LIDNATÉ ČÁSTI NAŠEHO MĚSTA KVŮLI NEKONEČNÉ REKONSTRUKCI
VÝŠKOVICKÝCH MOSTŮ, JSME JIŽ PSALI. BOHUŽEL TO NENÍ JEDINÉ BOLAVÉ MÍSTO.
DRUHÝM ZÁSADNÍM PROBLÉMEM JE AREÁL OBCHODU A SLUŽEB ODRA.
Krajské volby se blíží a již dnes se můžeme těšit na proslovy politiků, jak se všechno kolem výškovických mostů se zatnutými
zuby úspěšně zvládlo. Nezvládlo! Političtí představitelé nechali
vše běžet samospádem, a to bez osobní aktivity a angažovanosti. Výškovičtí občané jsou tím posledním, co politiky trápí. Bohužel tak jako kraj a město se ke svým občanům nyní zachovalo
i vedení městského obvodu Ostravy-Jih v čele se starostou Martinem Bednářem z hnutí ANO.
Vraťme se na začátek roku 2006. Tehdejší vedení obvodu bez
soutěže prodává společnosti 3E PROJEKT za 17 milionů korun
AREÁL OBCHODU A SLUŽEB ODRA. Soukromý investor
zde přislíbil investovat půl miliardy korun a chátrající komplex
přebudovat. Na tom, co se v této lokalitě následně událo, má podíl
nejen ekonomická krize, která v následujících letech paralyzovala více obdobných projektů, ale především kupní smlouva,
kterou se městský obvod vzdal všech možností jakkoliv do dění
v této lokalitě zasahovat. Areál se začal v roce 2014 demolovat
a u toho bohužel zůstalo.
Občané přišli kvůli smlouvě z března roku 2006, kterou připravil
majetkový odbor spadající pod tehdejšího místostarostu a dnes
poslance Leo Luzara (KSČM), dlouhodobě o služby, jež jim chátrající areál poskytoval, včetně přístupových chodníků ke svým
domovům. V době, kdy se bojuje o každé parkovací místo, se mohou přes plot dívat leda tak na prázdnou vybetonovanou plochu.

A LÉPE V NEJBLIŽŠÍCH LETECH NEBUDE.
Rozhodli o tom vládnoucí zastupitelé hnutí ANO, hnutí Ostravak
a ODS. Odmítli okamžité využití předkupního práva, které jako jediný bonus smlouva nabízela, a zcela slepě odhlasovali kostrbatou
konstrukci „ukuchtěnou“ za zavřenými dveřmi kanceláře starosty
Bednáře. A nyní budeme všichni jen čekat, jak se situace bude
vyvíjet dál. A Odra samozřejmě nadále chátrat.

ŘEŠENÍ V NEDOHLEDNU
Na podzim loňského roku byli na mimořádné schůzi zastupitelé, i ti opoziční, informováni o tom, že na části pozemku areálu
má zájem vybudovat svou prodejnu společnost Lidl. V této věci
podepsal vlastník pozemků společnost 3E PROJEKT se společností Lidl smlouvu o smlouvě budoucí, kdy Lidl pozemky koupí
za 35 milionů korun, ale až v okamžiku nabytí územního rozhodnutí. Na to, aby územní rozhodnutí zajistil, má dva roky.
Zastupitel hnutí LEČO - Lepší a
čistá Ostrava Dalibor Mouka při
té příležitosti vyzval starostu obvodu Bednáře, aby zahájil jednání
se společností Hruška, jež v této
lokalitě ve svých prostorách zajišťuje pro občany dlouhodobě prodejnu potravin a pobočku banky.
Příčinou je, že tato společnost
jako vlastník přilehajících budov
a pozemků bude mít zásadní vliv
na vydání územního rozhodnutí
potřebného pro výstavbu prodejny Lidl. Starosta Bednář naoko
přikývnul, přičemž zastupitelům
zamlčel, že jednání, v nichž byl
informován o postoji společnosti
Hruška, již proběhla.

DALIBOR MOUKA
LEČO-LEPŠÍ A
ČISTÁ OSTRAVA

AREÁL OBCHODU A SLUŽEB ODRA
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Problém vnímáme jako velmi závažný, a proto jsme se jako zvolení zastupitelé sami za vedením
společnosti Hruška vypravili a požádali je, aby nám svůj postoj a pohled na věc prezentovali osobně.
Informace, které jsme získali, byly natolik závažné a znepokojivé, že jsme požádali spolumajitele
a jednatele společnosti Pavla Hruzíka, aby je přišel prezentovat všem zastupitelům, kteří měli o dalším
vývoji v lokalitě rozhodovat na jednání zastupitelstva 21. 11. 2019.

Videozáznam z tohoto jednání i hlasování k věci naleznete nascanováním QR kódu.

Starosta Bednář tvrdí, že 3E PROJEKT nechtěl pozemky prodat obvodu. Dne 17. 5. 2019 přitom požádal 3E PROJEKT dopisem obvod
o vzdání se předkupního práva či jeho využití.
Za cenu
35 milionů korun, kterou akceptuje společnost Lidl, nabízel i pozemky, které nabyl od jiných subjektů. Je těžké si představit, proč by
prodávající otálel s prodejem dva roky, během nichž musí získat Lidl
platné územní rozhodnutí. Navíc pokud prodávajícímu obvod garantuje, že pokud Lidl potřebné povolení nezíská, za stejnou cenu, tedy
35 milionů korun, pozemky za dva a půl roku koupí sám.
Vedení obvodu jednoznačně promarnilo příležitost, kdy dnes existují dva vážní zájemci Lidl a Hruška (resp. společnost SEMPRONEMO,
dceřiná společnost, která spravuje „Hrušce“ nemovitosti), kteří jsou
ochotni zaplatit minimálně částku 35 miliónů korun. Tedy částku,
kterou by při okamžitém využití předkupního práva obvod zaplatil
společnosti 3E PROJEKT.

Vedení Ostravy-Jih ve složení ANO, Ostravak a ODS připravilo obvod nejen o případné finanční prostředky, které
mohly reálně z otevřené soutěže vzejít, ale hlavně omožnost,
funkčnost a vzhled lokality okamžitě ovlivnit a řídit.

VÝŠKOVIČTÍ OBYVATELÉ, TI JSOU NÁM UKRADENÍ
Zcela děsivě pro občany žijící v bezprostřední blízkosti areálu vyznívá informace zachycená na videozáznamu z jednání zastupitelstva, kdy zastupitelé
hnutí ANO, Ostravak a ODS hlasovali jak nevědomé
stádo, aniž by věděli, jak bude řešeno třeba zásobování nové prodejny, nebo že bude potřeba prodávat
Lidlu další pozemky. Což za ně okomentoval starosta
Bednář slovy, že to „milerádi udělají“. Argumentem
vedení, proč nějakou studii vidí až v den rozhodování zastupitelstva a proč není součástí vyjednávání,
bylo, že se nyní hlasuje o smlouvách, nikoli o vzhledu
a funkčnosti lokality!
Zastupitelé vládnoucí koalice hlasovali jako hlasovací mašinka, i když dostali zcela nové zásadní informace. Třeba, že zásobovací kamióny budou s největší
pravděpodobností k prodejně najíždět po třímetrové
rampě přímo pod okny obytných domů a že s žádnými
jinými službami kromě typizované prodejny Lidlu se
v lokalitě nepočítá. Možná tak maximálně s nějakými
čtyřiceti metry čtverečními na výměníku.

Jedním z argumentů, proč takto obvod postupuje,
bylo i to, že takový postup schválila rada města.
Za Ostravu-Jih jsou radními města Martin Štěpánek
(ODS) a především starosta Martin Bednář
a předseda klubu ANO na Jihu Karel Malík, kteří
postup
vymysleli.
Kromě
dalších
radních
a primátora Tomáše Macury, pro něhož jsou Výškovice
zřejmě částí města „tam někde za mostem“, sedí v radě
i zástupci Pirátů Andrea Hoffmanová a David Witosz.
Jejich absence zájmu o veřejný prostor je překvapivá.

Nejsme vyhranění příznivci, nebo odpůrci Lidlu nebo Hrušky.
Bojovali jsme za občany Výškovic, kterých se lokalita týká. Vedení
si přes všechny zcela logické argumenty prosadilo svou.
Rozpravu k tomuto bodu zakončil starosta Bednář symbolicky.
Odmítl nám udělit možnost k věci dále diskutovat.
Uvidíme, co přinese další vývoj. Možná se Lidl s Hruškou domluví. Obvod u toho ale minimálně dva roky nebude. Situaci budeme
každopádně monitorovat a o věci pravdivě informovat.
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HRABŮVKA

NÁMĚSTÍ

OSTRAVA-JIH: ROZPAKY ZA 94 MILIÓNŮ
DLOUHÁ LÉTA SE O TOM MLUVILO. DALŠÍCH MNOHO LET SE REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
U ŽELEZŇÁKU PŘIPRAVOVALA. NYNÍ JE HOTOVO. OSTRAVA-JIH MÁ NOVÉ NÁMĚSTÍ ZA TÉMĚŘ
100 MILIONŮ KORUN. PODLE VEDENÍ OBVODU HO ZDOBÍ KAŠNA S 12 NASVÍCENÝMI FONTÁNAMI,WINFOCENTRUM, NOVÁ DLAŽBA, ZELEŇ, LAMPY, LAVIČKY, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,VEŘEJNÉTOALETY,
PROSTOR NA KULTURNÍ AKCE. ZATÍMCO RADNICE SE HONOSÍ, JAK SKVĚLÝ VZHLED ZÍSKAL DŘÍVE
POMĚRNĚ ZANEDBANÝ PROSTOR MEZI OBCHODNÍM DOMEM „ŽELEZŇÁK“ V OSTRAVĚ-HRABŮVCE, JIŽANÉ HLEDAJÍ SLOVA CHVÁLY MARNĚ.
Ostrava-Jih se dočkala své velké investice. Rekonstrukce svého největšího
náměstí v Hrabůvce u Železňáku za bezmála 100 milionů korun, na níž větší
částí přispělo město, byla od zhotovitele převzata na začátku tohoto roku.
Výsledný dojem je více než rozpačitý a na stavbu bohužel padne jako přišitý
slogan „ NAVONĚNÁ BÍDA “.
Je třeba si říci, že s příchodem

V té kašně s 12 nasvícenými fontánkami se budou krásně vyjímat naši
spoluobčané z budovy naproti, až se
tam budou koupat. Joo, to bude velice krásný pohled... za chvíli to bude
od nich opět zdevastované... koupák
pro hnědočechy za 90 míčů...krásná
práce!

VERONIKA
RÝNOVÁ

Lavičky, které by měly sloužit k odpočinku, jsou natolik nízké a bez opory, že
je ti, kteří je nejvíce potřebují, starší lidé
a lidé s problémy pohybového ústrojí,
jen těžko využijí. Jako prostorná lehátka si je ale určitě oblíbí bezdomovci
a uživatelé vodotrysku. O jejich údržbě,
úklidu zastrčených odpadků mezi žebry se lze jen domýšlet. Odpadkových
košů je na rozsáhlý prostor skutečně
velmi málo. U zastávky a jejího okolí
není pro jistotu žádný.

jara, zazelenáním se stromů
a spuštěním kašny se celkový
optický dojem vylepší. Ale i to
je bohužel jedna z věcí, nad kterou lze jenom kroutit hlavou. Při
stomilionové investici nebylo asi
takovým problémem připlatit
a osázet náměstí vzrostlejšími
stromy, které by v parných letních měsících přinesly aspoň trochu stínu. SAMOTNÁ KAŠNA

- MODEL „PRASKLÉ POTRUBÍ“

a její uživatelé jsou již dobře
známí z Masarykova náměstí v centru Ostravy. Mládežníci
z ubytovny přes cestu si nemohli
přát lepší vánoční dárek.

Hnusné, asi radnice neměla
kde ulejt prachy. Hlavně, že
chodníky a cesty na Jihu jsou jak
po náletech po válce.

ŽANETA SOMERLÍKOVÁ

V rámci spokojenosti narveme všude beton,
který se nemusí kosit, je bezúdržbový, takže
se ušetří. A aby lidi necamrali, dáme tam
5 stromků. Paráda. Opravdu je to místo,
kam NELZE místo haldy betonu nacpat
aspoň štěrk, který tak brutálně nehřeje
v létě? Opravdu tam není místo na zatravněné plochy? Opravdu se MUSÍ ze všeho
dělat betonová placka?

CHRIS
MALOCH

NÁMĚSTÍ ZA 94 MILIÓNŮ

OSTRAVA -JI

Amfiteátr rekonstrukcí ztratil svůj původní význam
a jako hlediště může sloužit leda tak pro tipaře v kapucích, nebo při ledovce k sledování do podchodu klouzajících občanů.
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94 melounů za toto, a kolik bude stát oprava podchodu? Nejdříve se
měl řešit ten dům hrůzy a pak rekonstrukce, dlouho to nebude čisté a
pěkné. Vždyť už jsou skla na zastávce rozbité. Hrůza, opravdu.

MÍŠA SKLAŘOVÁ
Samotný podchod, to je příběh sám o sobě. Kvůli dlouhodobé
neschopnosti vedení Ostravy-Jihu je atrakcí, která se v lunaparcích
nazývá „STRAŠIDELNÝ DŮM“. Opravit ho společně s náměstím bylo
nad síly radnice, a tak se stavebního ruchu se vším prachem, uzávěrami
a zmatky dočkáme zřejmě i toto léto.
Novinkou je obří ocelová konstrukce nesoucí prosklené zastřešení
nad částí rekonstruovaného prostoru. O vysvětlení, jak bude skleněná
plocha čištěna a proč nelze v případě deště plnohodnotně využít
jednu galerii, která není zcela zakryta, jsme požádali autora projektu
architekta Davida Kotka ze společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ. Jeho
odpovědí jsme se bohužel do uzávěrky magazínu nedočkali.

Zvláštní.. troufám si říct, že už jsem na pár náměstích
byla a 99 % z nich rozhodně nevypadalo jako tahle
hrůza. Až se budu chtít smažit, vlezu si někde na gril...

IVETA HAVLICKÁ
Co je však na celé rekonstrukci zcela nejtragičtější, je
kvalita realizace. Kombinace materiálů navržených projektantem, kupříkladu řezaná dlažba, štípaná kostka
a betonové desky se zalitými oblázky je nejen nevhodná pro údržbu, ale hlavně k čemu má sloužit: chůzi.
Navíc je provedena v kvalitě, kterou by projektant placený také jako autorský dozor, ale hlavně investor, neměl převzít. Peníze
jdou ale z veřejného rozpočtu. Vedení radnice jako investor si s tím hlavu příliš neláme a projektant už zřejmě pracuje na dalších
zakázkách přidělených radnicemi.
Marně jsme na rekonstrukci za 94 milionů hledali něco pozitivního. Stejně jako mnoho Jižanů, rozčilujících se v debatách na sociálních sítích. Úkol vytvořit obří plochu pro pořádání obvodních akcí byl splněn. To je ale vše. Samotná plocha nepůsobí pozitivně
a nevyzývá majitele přiléhajících nemovitostí k aktivitě změnit věci k lepšímu. Zvolený povrch navíc zkomplikuje mimo jiné zřizování
předsunutých zahrádek, kterými se podařilo oživit Masarykovo náměstí v centru města. A tak jedinou věcí, kterou lze vnímat skutečně pozitivně, jsou nové veřejné záchodky. A to je opravdu hodně málo.
Komentáře občanů byly zkopírovány z diskuze u článku o Náměstí Jih na Facebooku Událostí ČT.
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ROZHOVOR

VÁCLAV
SIVÁK

Na světový trůn mistra
světa v K1 usedl v říjnu
loňského roku poprvé
Čech. Teprve 20letý kickboxer
Václav
Sivák
z Ostravy-Zábřehu prošel
turnajem, který se konal
v Sarajevu, jako nůž máslemapotvrdilsvůjobrovský
talent, který doplňuje
neskutečnou pílí. Kluk,
z něhož čiší neuvěřitelná energie a sebevědomí
a který děsí své soupeře
už
svým
tvrďáckým
„kukučem“, se dokážesmát a umí překvapit
nečekanou
otevřeností
a upřímností.

„CHTĚL BYCH
PRACOVAT
S LIDMI
Z MOJÍ
KOMUNITY!“

VÁCLAV SIVÁK
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Minulou sezónu jste zakončil obrovským úspěchem, titulem
světového šampióna. Jak se cítíte?
Sezóna byla hodně náročná už jenom proto, že byla moje první po přechodu z kategorie juniorů mezi muže. Sám jsem chtěl mistrovství světa
ještě vynechat, vždyť jde o týdenní turnaj, kde se schází ti nejlepší s mnohonásobně většími zkušenostmi, než jsem dosud nasbíral já. Nakonec mě
trenéři přemluvili a povedlo se.
Svou finálovou výhrou nad kazašským soupeřem jste doslova
přepsal dějiny, když jste se stal prvním českým mistrem světa v kickboxu. Popište nám, jak probíhal tento zápas, a došlo
vám po jeho skončení, že jste nejlepší na světě?
Finále bylo vyvrcholením týdne války, kdy jsem si musel poradit s pěti
soupeři. Samozřejmě nervozita tam byla. Soupeř byl téměř o hlavu vyšší
a velmi zkušený. Když už jsem si ale v semifinále poradil s několikanásobným mistrem světa z Maďarska, chtěl jsem dotáhnout turnaj do konce.
S úderem gongu ale nervozita spadla, soupeře jsem porazil přesvědčivě
na body a mohl slavit. No ale když rozhodčí zvedl moji ruku nad hlavu,
necítil jsem ke svému překvapení nic zvláštního. Až jsem byl z toho překvapený. Bylo to zřejmě i z důvodu, že turnaj byl nesmírně náročný nejen fyzicky, ale i psychicky. To, že jsem vybojoval titul, mi došlo skutečně
až druhý den. (smích)
Jak probíhaly oslavy?
Samozřejmě doma to naši oslavili pořádně. Já měl před sebou ještě
nasmlouvaný „profi“ zápas, takže na oslavy nebyl prostor. Až o Vánocích
jsme doma trochu slavili. Ale žádná divočina. (smích)
Jak jste se na mistrovství připravoval?
Žádnou speciální přípravu jsem nedělal. Před mistrovstvím jsem
absolvoval soustředění v Bělorusku a těsně před odjezdem jedno krátké
s reprezentací.
Jak tedy vypadá vaše běžná příprava?
Trénuji dvakrát denně a snažím se jeden den v týdnu věnovat regeneraci.
Přípravu kickboxerskou a thaiboxerskou absolvuji v mateřském ostravském Hamr gymu a pražském Lanna gymu. Box piluji u Dalibora Fröhlicha
v Boxingu Ostrava. Kondiční tréninky absolvuji pod vedením
Tomáše Bystroně a Dalibora Pudicha. Na masérském stole o mě pečuje
Jaroslav Grunza.
Kdo se stará o váš jídelníček? Jak jste na tom s váhou?
U bojových sportů jsou historky o drastickém „dělání váhy“,
kdy sportovci těsně před zápasy shazují i více než deset kilo,
až děsivé!
S tím nemám problém. Běžně si držím váhu něco pod 70 kilo, takže před
zápasy shazuji kolem pěti kilo, což je brnkačka. A o jídelníček se mi dlouhodobě stará převážně maminka. (úsměv)

Táta sám trénuje thaibox a k bojovým sportům
mě přivedl on. A byl to zase on, kdo byl a je stále
mým hnacím motorem. Podpora a důslednost
mých rodičů bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Jsem jim za to nesmírně vděčný.
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ROZHOVOR
Přinesl vám titul mistra světa nějaké změny ve vašem sportovním
a osobním životě?
Tak určitě. Mám nyní dva manažery, zvýšil se zájem promotérů, ozvali se
sponzoři, zvýšila se má cena. V osobním životě vnímám, že jsem se stal pro
hodně mladých pozitivním vzorem. To je pro mě nová, dost zavazující role.
S mladými lidmi a hlavně dětmi z mé komunity bych chtěl do budoucna pracovat. Jinak jsem ale zůstal úplně stejný, prostě normální kluk.
Jak jste se ke kickboxu vlastně dostal? Máte v rodině někoho, kdo
dělá bojové sporty?
Táta sám trénuje thaibox a k bojovým sportům mě přivedl on. A byl to zase
on, kdo byl a je stále mým hnacím motorem. Podpora a důslednost mých
rodičů bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Jsem jim za to nesmírně vděčný.

Jste známý tím, že se hrdě hlásíte k tomu,
že jste Cikán. Označení Rom neberete.
Zároveň si neberete servítky a otevřeně
o některých negativních jevech z vaší
komunity hlasitě hovoříte. Máte osobně
negativní zkušenosti s rasismem?
Jsem Cikán. Nějaká hraná korektnost, která je pak
akorát zneužívána, mě dokáže leda tak vytočit.
Tyson Fury (boxer a bývalý šampión těžké váhy
pozn. red.) je taky Gipsy a veřejně se k tomu hlásí.
Rasismus se mezi sportovci nenosí. Pokud něco
bylo, tak snad ve škole. Ale ne, nemám nějakou zásadní negativní zkušenost. Normální lidi beru, jací
jsou a oni berou mě. A když je někdo zmetek, tak
je jedno, jestli je od těch, nebo oněch. Strašně důležitá je role rodiny a vzorů. Já měl štěstí na rodiče
a jsem vychovaný jako hrdý člověk.

Bylo nějaké období, třeba v pubertě, kdy jste chtěl se sportem
seknout?
Ne. Vlastně, když se tak zamyslím, krizový okamžik tam byl. To bylo tak čtyři
roky zpět. V době, kdy jsem se nerozešel v dobrém s trenérem, u kterého jsem
dlouhodobě trénoval. Tam nastal takový moment stagnace, ale naštěstí netrval dlouho. O tom, že bych přestal zápasit, jsem ani na chvíli neuvažoval.
Jen to chtělo nový impuls. V té době mi hodně pomohl boxer Radim Hlavatý.

Máte rád lečo?
Jako jídlo? Jo, to mám rád.
Vaše sestra Marie je mistryní světa
v latinskoamerických tancích. Co vy a tanec?
(smích). Tak to ani náhodou. Vlastně počkat, v nějakém komentáři mého zápasu psali, že jsem v ringu
skvěle tančil. (smích)
Co vy a dnes stále populárnější MMA?
Mám respekt ke každému bojovníkovi, který vejde do ringu, oktagonu, do čtverce, nebo
na tatami. Ale upřímně, já jsem snad žádný celý zápas v MMA neviděl. Příliš mě to nebaví. MMA
má dnes obrovskou propagaci, kolem se točí sponzoři a veliké peníze, i když domácí zápasy
nemají mnohdy valnou úroveň. Ale takový je dnes trend. Diváci chtějí vidět knock-outy a krev,
a ta díky lehkým rukavicím v MMA teče proudem. Přizpůsobuje se tomu i kickbox a v dubnu mě
s těmito rukavicemi čeká zápas i v mé disciplíně. Pokud se ptáte, jestli se do MMA chystám, zatím
ne. Peníze tam sice jsou pěkné, ale já chci být nejlepší v tom, co dělám. Sám cítím, že mám pořád
na čem pracovat. Ale nikdy neříkej nikdy.
Začíná vám nová sezóna. Co vás v ní čeká?
Zítra odlétám na soustředění do Thajska (rozhovor se uskutečnil 18. 1. 2020), tam budu do února.
V dubnu mě čeká „profi“ zápas v kickboxu s lehkými rukavicemi, potom amatérské mistrovství
Evropy, které bude zároveň kvalifikací na Světové hry, které jsou takovou olympiádou neolympijských sportů. A mezi tím, věřím, proběhne hromada „profi“ zápasů.
Přeji pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů. Děkuji za rozhovor.

INZERCE

Objevte
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RESTAURANT
VENUŠE
Dr. Martínka 1295, Ostrava-Jih
Rezervace : +420 770 192 427
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek: 11:00 - 22:00
Pátek - Sobota: 11:00 - 23:00
Neděle - ZAVŘENO

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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OSTRAVA

MOR AVSK Á
OSTR AVA
A PŘÍVOZ

SPOLEK: DALŠÍ POKUS O PRODEJ
VEDENÍ MĚSTA PŘIŠLO NA KONCI LOŇSKÉHO ROKU S PŘEKVAPIVÝM NÁVRHEM. OPRÁŠILO
STARÉ SNAHY PRODAT DŮM NA NÁDRAŽNÍ ULICI Č. 143, V NĚMŽ OD ROKU 1902 FUNGOVALA
NOCLEHÁRNA, KANCELÁŘSKÁ BUDOVA A PŘEDEVŠÍM HOSPODA, DNES ZNÁMÁ JAKO SPOLEK.
A ZATÍMCO PŘEDEŠLÉ VEDENÍ CENTRÁLNÍHO OBVODU SE POSTAVILO PROTI MĚSTU JAKO
VLASTNÍKU, TO SOUČASNÉ ŘÍZENÉ HNUTÍM ANO, PIRÁTY A ODS TENTO PRODEJ POSVĚTILO..
O tom, že je tato PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ BUDOVA, kterou město získalo od Společenstva řemeslného sdružujícího malé řemeslníky z Ostravy, dlouhodobě ve špatném
technickém stavu, se hovoří léta. Bohužel se za dobu, kdy se o špatném stavu ví, z vybraného nájmu nevytvořil žádný spořící fond a dům se neopravil. Nájemník, který je
zde 18 let, do objektu logicky INVESTOVAT NECHCE.
Při předešlém pokusu města byla rekonstrukce vody, elektroinstalace a fasády vypočítána na 20 MILIONŮ KORUN. Když vynecháme zlaté trubky, které jsou zřejmě součástí
takového rozpočtu, dostaneme se zhruba na polovinu. To by město zvládnout mohlo.
Pro zajímavost je to zlomek toho, co nyní zaplatí město za pouhou dokumentaci na
koncertní halu. Ale jak řekla na jednání investiční komise obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz její členka a náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO): „Město má teď
jiné priority.“

Vedení Ostravy by se podle nás této památkově
chráněné budovy a významného pozemku v centru města vzdávat nemělo. Zvláště, když je nabylo
od významného spolku, který pomáhal budovat
naše město.
To, že to jde i bez prodeje, lze doložit na příkladu bývalé„Centrumky“
(dnes Coloseum) na Masarykově náměstí, kde minulé vedení obvodu vybralo dlouhodobého nájemce a společnými silami vznikl
podnik, který náměstí výrazně oživil. Bohužel, náš názor současné
vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz NESDÍLÍ. Uvidíme, jak
k věci přistoupí zastupitelé města.

Město

„
má teď jiné priority.“
KATEŘINA ŠEBESTOVÁ
(ANO)

OSTRAVA

13

OSTRAVA

OSTRAVA: Kontejner Česka
OSTRAVA BUDE MÍT NOVOU LINKU SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. ZATÍMCO V CIVILIZOVANÉM SVĚTĚ SE PODOBNÉ SPALOVNY BUDUJÍ DALEKO ZA MĚSTY, TADY BUDE STÁT JEN PÁR
SET METRŮ OD SÍDLIŠTĚ A HUSTĚ ZALIDNĚNÉHO ÚZEMÍ. OSTRAVA JE TÍMTO ODSOUHLASENÝM
PRIVÁTNÍM KŠEFTEM ZAHRANIČNÍ FIRMY PASOVÁNA NA ODPADKOVÝ KOŠ A SBĚRNU JEDŮ
Z CELÉ REPUBLIKY.
Ministerstvo životního prostředí vydalo na konci minulého roku souhlasné stanovisko k projektu CENNZO společnosti SUEZ a to
i přes nesouhlasná stanoviska všech dotčených obvodů, města Ostravy, Moravskoslezského kraje a velký odpor občanů. Katastrofální je v této věci postoj kraje a jeho vedení. DLOUHOU DOBU, I KDYŽ TO NEBYLO Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ POTŘEBNÉ, VYBUDOVÁNÍ NOVÉ SOUKROMÉ SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ PODPOROVALO. Až na druhém veřejném projednávání, zřejmě
také pod tlakem blížících se krajských voleb změnilo stanovisko. Bohužel takovýto alibistický postoj není v případě krajského vedení
v čele s hejtmanem Ivo Vondrákem (ANO) ničím ojedinělým.
Společnost SUEZ Využití zdrojů v Ostravě od roku 2001 provozuje spalovnu nebezpečných odpadů s kapacitou 25 tisíc tun ročně.
Ve stejném areálu CHCE NYNÍ POSTAVIT DALŠÍ LINKU, což podle Ministerstva životního prostředí sídlícího v Praze, není problém.
Do Ostravy tak bude mířit nebezpečných odpad ze všech koutů Česka a díky navýšené kapacitě zřejmě i z části Polska. To si rozhodne privátní společnost SUEZ. Kdo zaplatí více, toho jedy se do Ostravy dovezou.
Bohužel smutný je i přístup k této problematice ze strany vládnoucích městských a obvodních politiků. Vystupovali sice na projednáváních aktivně, zvláště Piráty v této věci je potřeba pochválit, ale své radniční noviny a předplacené komerční články a televizní
výstupy v místních médiích k vyburcování občanů dostatečně nevyužili. A tak se v nich sice dozvíme, že náměstkyně primátora
Zuzana Bajgarová (ANO) zahájila boj proti smogu, ale tomu reklamnímu.
O tom, co se na občany hrne, a o vážnosti situace jsme se bohužel v tomto případě v těchto médiích placených z daní občanů
dozvěděli minimum. Až když už je rozhodnuto, tak se všichni veřejně rozčilují. Možná si i primátor Tomáš Macura (ANO) vzpomene,
že má telefon na svého šéfa, se kterým před volbami slibovali, jak to spolu pro Ostravu všechno zařídí.

LEČO - Lepší a čistá Ostrava o tomto
záměru a veřejných projednáváních mohutně inforomavalo jak na sociálních
sítích, tak v našem Magazínu a letákové
kampani. V tuto chvíli jsme připraveni
podpořit všechny aktivity a kroky vedoucí
k zastavení rozšiřování spalovny nebezpečných odpadů.

EVA MIKULÍKOVÁ
LEČO-LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA
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MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

ORY
MARIÁNSKÉ H
A HULVÁKY

ROK 2019: VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ
NOVÝ ROK JE TRADIČNĚ SPOJEN S BILANCOVÁNÍM NAD ROKEM MINULÝM A PLÁNY
DO BUDOUCNA. POJĎME SE TEDY I MY POOHLÉDNOUT NAD ROKEM VLÁDNUTÍ V MĚSTSKÉM
OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. V MINULÝCH ČÍSLECH MAGAZÍNU LEČO JSME SE
PŘEDEVŠÍM VĚNOVALI NEROZLUČNÉMU TANDEMU JANÁČKOVÁ – HUJDUS. NUTNO OVŠEM
ŘÍCI, ŽE KOALICE SEDÍCÍ JIŽ ROK NA RADNICI MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK JE TVOŘENA
I JINÝMI PROSPĚCHÁŘI.

„Byl jsem v šoku při vysvětlování náplně práce a obhajobě nehmatatelných výstupů za roční působení paní Janáčkové v uměle vytvořené
pozici uvolněné zastupitelky. Jediná slibovaná práce z její strany –
architektonická studie – nebyla vytvořena a úřadu dodána. Jedná se
o nehospodárné mrhání peněz občanů.“
„Mariánské Hory jsou na špici v kriminalitě a starosta Patrik Hujdus nemá řešení, nebo ho to nezajímá, snad i protože s rodinou žije
na Těrlicku, a zdejší kriminalita se ho nedotkne. Opatření ve stylu
bezpečnostní dobrovolník je výsměchem občanům a především těm,
kteří kolem náměstí bydlí.“
„Nejhorší předložený rozpočet, který jsem za posledních 12 let viděl.
Bez jediného vysvětlení, za co chtějí radní utratit 230 milionů Kč.
Nedovedu si představit, že bych zvedl ruku pro takovýto netransparentní a prázdný rozpočet. Ani jeden místostarosta neodůvodnil při
schvalování rozpočtu jedinou větou účel svého požadavku, jen všichni
spolu jednotně hlasovali v duchu: utratíme 230 milionů.“

DANIEL VACA
LEČO-LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA

PETR LUZAR
LEČO-LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA

TOMÁŠ SUCHARDA
LEČO-LEPŠÍ A ČISTÁ
OSTRAVA

VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ
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Nebýt politického slepence Nezávislí, KDU-ČSL, Ostravak, KSČM a SPD, kdy každý z nich má z pětičlenné Rady městského obvodu
jedno křeslo, nevznikla by stávající koalice. Jediný, kdo z této party má v zastupitelstvu z voleb více mandátů, jsou Nezávislí, kteří ale
raději upozadili další tři z celkových čtyř zvolených, aby se i nadále udrželi u svého „koryta“. Zbylé strany stávající koalice měly slabou
podporu svých voličů a každá získala jen jedno zastupitelské křeslo. Poněvadž rozložení sil tvoří osm koaličních oproti sedmi opozičním zastupitelům, je logické, že cokoli si členové tohoto slepence vymyslí, je jim už předem splněno, protože jinak by se křehká
koalice rozpadla.

NÍ

1. PŘÁ

CHCEME BÝT MÍSTOSTAROSTOVÉ!

A stalo se. Tak malý obvod ještě nepamatuje tolik místostarostů jako v tomto volebním období, ale je to logické, všichni chtějí
profitovat. Každý zastupitel za KDU-ČSL, Ostravak, KSČM a SPD se tedy stal místostarostou s pěkným a stálým měsíčním příjmem.
Však pro blaho obvodu tento krok voliči pochopí.

NÍ

2. PŘÁ

NA MĚ SE NEDOSTALO? CHCI BÝT UVOLNĚNÁ ZASTUPITELKA!
Liana Janáčková, bývalá starostka, která byla pro blaho koalice poslána „k ledu“, přece potřebuje k nemalému
důchodu bývalé starostky a senátorky nějaké příjmy. Po několika peripetiích, kdy se zastupitel hnutí Lepší
a čistá Ostrava Daniel Vaca pokoušel vše zmařit, bylo koalicí prohlasováno zřízení nové pozice vedoucí
Komise pro investiční a strategické plánování, za krásných 52 129 korun měsíčně. Náplní její práce je doslova
„zhmotnění tmy“, bez konkrétních úkolů a kontroly. Projekty, jež veřejně avizovala v Událostech z regionů
na České televizi při obhajobě své funkce, samozřejmě nedělá, prý na to nemá kvalifikaci.

NÍ

3. PŘÁ

ZAMĚSTNEJTE MI NA RADNICI SYNA!

Krátce po tom, co se paní Sekeráková stala místostarostou, byl na mariánskohorské radnici zaměstnán její syn. Jaká náhoda, že?
Počátkem září minulého roku byl synovi místostarostky Sekerákové pronajmut obecní byt 1+1 na ulici Gen. Hrušky. Dříve, také
obecní byt o velikosti 3+1, na stejné ulici přenechal manželce. Odborový boss společnosti Veolia – takto sebe samu nazvala členka
KSČM Yveta Sekeráková - odsouhlasila zvýšení nájmu u obecních bytů po rekonstrukci až na 100 Kč/m2. Ve spojení s křesťanskými
demokraty, které zastupuje místostarostka Jana Pagáčová, tak komunisté odsouhlasili v Radě MHaH zvýšení nájmu pro obyčejné
lidi, čímž zcela popírají základní zásady svých politických stran.

Í

N
4. PŘÁ

ZAKÁZKY NA OPRAVU BYTŮ BUDU ZADÁVAT BEZ VÝBĚROVÝCH
ŘÍZENÍ, JEN TAK NA OBJEDNÁVKU.

Transparentní a veřejná soutěž na opravy bytů, jak je zvykem v jiných obvodech, v němž je soustředěn větší balík oprav, a tím se tak
logicky ušetří 10 až 20 % ceny díla, to není styl místostarosty Řezáče z hnutí Ostravak. Rádi bychom viděli sumu dílčích objednávek
zadávaných „napřímo“ některým firmám. Jde o mrhání prostředky daňových poplatníků, nebo je v tom účel?
Vážení spoluobčané, naší prioritou je snaha, aby rozhodnutí vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
byla vždy transparentní a ku prospěchu celému obvodu. Kvalita předkládaných materiálů do zastupitelstva
a jejich potřebný detail pro kvalifikované rozhodnutí mnohdy bohužel chybí. Jako opoziční zastupitelé ale
takříkajíc „TAHÁME ZA KRATŠÍ KONEC“. Pokud se nám tedy předloženými argumenty v diskuzi nepodaří ovlivnit někoho z koaličních zastupitelů, nezbývá nám než hlasovat proti. S těmi nejpalčivějšími výsledky vás následně seznamujeme. Věřte, že se nejedná jen o osamocený názor tří zastupitelů za hnutí Lepší a čistá Ostrava.
Stejné mínění na současné a minulé dění na mariánskohorské radnici mají také hnutí ANO a strana ODS.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, V ROCE 2020 VÁM PŘEJEME MNOHO ZDRAVÍ, KLIDU A POHODY.
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MOR AVSK Á
OSTR AVA
A PŘÍVOZ

OSTRAVA

VÍCE HLAV VÍCE VÍ:

OZDRAVNÉ POBYTY
PRO DĚTI

TĚMITO SLOVY OBHAJOVALA PO VOLBÁCH STAROSTKA MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZU,
ZUZANA OŽANOVÁ A JEJÍ KOLEGOVÉ Z NOVÉ VLÁDNOUCÍ KOALICE ANO, PIRÁTI, ODS
NAVÝŠENÍ POČTU PLACENÝCH POLITICKÝCH MÍST. OVŠEM V PRAXI SE JEJÍ SLOVA ZATÍM MOC
NEPOTVRDILA.
Hlavouni z vedení radnice MOaP to občanům předvedli názorně.
Podařilo se jim totiž „ZAZDÍT“ zimní ozdravné pobyty dětí
z mateřských škol. A tak zatímco si desítky rodičů naplánovaly
svou dovolenou, aby mohly doprovodit, tak jako stovky rodičů v letech předešlých, své ratolesti do lázeňského či horského
prostředí, na radnici se zřejmě dumalo, až z toho nic nebylo.
Centrální obvod a jeho mateřské školky jsou obklíčeny
koksovnou v Přívoze a lagunami, chemičkou a spalovnou nebezpečných odpadů na pomezí Fifejd.
Právě plánované a ministerstvem životního prostředí (vedeného hnutím ANO) schválené rozšíření této spalovny cloumá emocemi všech lidí v Ostravě, především občanů tohoto obvodu.
Nevyužít dotační prostředky z fondu města pro děti ohrožené
znečištěním, které dlouhodobě tvořily 75 % až 85 % z celkové
ceny těchto ozdravných pobytů, je pochybení, pro které není
omluvy. To, že vedení obvodu NEBYLO SCHOPNÉ PŘIPRAVIT
a zajistit ozdravný pobyt těch nejmenších, zcela kazí sympatický
dojem, kdy radnice aktivně vystupuje proti znečišťovatelům.

A výmluva, se kterou tyto hlavy přišli, je skutečně ubohá: „Děti
nejely, protože loni nebylo možno čerpat dotaci z Moravskoslezského kraje.“ Pro upřesnění, dotace kraje tvoří cca 15 %
z ceny. Přitom prostředků má obvod zřejmě dost, když dokáže
utáhnout platy jednoho místostarosty (pro životní prostředí)
a dvou radních navíc.

Nevyužít dotační prostředky z fondu města
pro DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM,
které dlouhodobě tvořily 75 % až 85 %
z celkové ceny těchto ozdravných pobytů, je
pochybení, pro které NENÍ OMLUVY.

ZEPTALI JSME SE, JAK VNÍMÁ PROBLÉM OPOZIČNÍ ZASTUPITEL A BÝVALÝ MÍSTOSTAROSTA VÍT MACHÁČEK
(KSČM), JENŽ MĚL V MINULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLSTVÍ A OZDRAVNÉ POBYTY V GESCI.
Jak je to v současnosti s ozdravnými pobyty v Moravské Ostravě a Přívozu?
Na ozdravné pobyty se jezdilo už předtím a jezdí se i dnes. Zařizují to jednotlivé mateřské a základní školy. My jsme přišli s myšlenkou
ulehčit administrativní práci školkám našeho obvodu a organizovat ozdravné pobyty jako obvod pro všechny mateřské školy
na našem území. Tato myšlenka měla, jak se ukázalo, spoustu druhotných pozitivních efektů.
Jaká pozitiva máte na mysli?
Hlavně kvalitu, rozsah a dle mého názoru i cenu. Realizovali jsme novou myšlenku, že s dítětem na 14 dní mimo Ostravu nepojede
dozor tvořený pedagogickými pracovníky, ale rodiče nebo prarodiče. A vytvořili jsme systém, kdy na poslední ozdravný pobyt jelo
326 dětí a 315 osob jako doprovod. Dopoledne byly ozdravné procedury a odpoledne animační programy. Musím říct, že ohlas byl
neuvěřitelně pozitivní.

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI

17

Jak to bylo s financováním ozdravných pobytů?
Toto bylo pro účastníky nejvíce zajímavé. Abychom u dětí
z mateřských škol zabránili jakékoliv segregaci podle finanční
situace rodičů, bylo vše včetně dopravy zdarma. Každé dítě
z mateřské školy v MOaP mohlo jet, pokud s ním jel rodič
nebo prarodič jako doprovod. Vše zdarma včetně doprovodu.
Jak se prováděl výběr?
Žádný výběr, rok dopředu se ředitelé mateřských škol zeptali
rodičů, kdo má zájem jet, a my jsme poté tato čísla vzali jako
závazná pro jednotlivé mateřské školy a následně s nimi pracovali na přípravě ozdravného pobytu. Každá mateřská škola
následně dostala počet míst, která uvedla na začátku roku.
Vše to vypadá jako náročný proces.
Ano, vzpomínám si, že už v květnu můj kolega, tehdejší
místostarosta Dalibor Mouka, naléhal na přípravu výběrových řízení. Kvůli tomu, že jsme pracovali s předstihem, jsme
měli nejlepší cenu a podmínky. V srpnu nebo v září už jsme
měli pobyty zajištěny.
Teď už místostarostou nejste, v minulých volbách
vyhrála koalice Pirátů, ANO a ODS. Co se změnilo?
Přiznám se, že jsem předpokládal, že nová koalice zachová tento kvalitní projekt. Vždyť ostatní obvody nás začaly
kopírovat jako příklad dobré praxe. Ocenění se nám dostalo i na městě, kde náš postup byl dáván za vzor. Musím
to ještě jednou zmínit. Největším problémem mateřských škol
je neúnosný nárůst administrativy a byrokratických nároků
na ředitele. Naše řešení bylo nejen výhodné pro děti a rodiče,
ale i pro ředitele mateřských škol.

Proč se tedy nepokračuje?
Nevím, na listopadovém zasedání zastupitelstva jsem učinil nevinný
dotaz, kam se letos pojede. Předpokládal jsem, že stejně jako v době,
kdy jsem školství řídil, už je vysoutěženo a vše připraveno. S velkým
překvapením se mi nedostalo srozumitelné odpovědi, jen jakési
zastírání a neschopnost mně jasně odpovědět. A proto jsem požádal
o písemnou odpověď a dověděl jsem se, že pro letošní školní rok se nikam nepojede, jelikož se nepožádalo o dotaci na kraji. Přitom dotace
kraje tvořily asi 15 procent z ceny. Vše je velmi podivné.

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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BUDE SE MĚSTO
KVŮLI KONCERTNÍ HALE

ZADLUŽOVAT?

KONCERTNÍ HALA S ŘEŠENÍM, TAK JAK BYLO POJATO, SE ZAČÍNÁ PRO MĚSTO JEVIT JAKO
TĚŽKO STRAVITELNÉ SOUSTO. NEPŘÍMO TO NA PROSINCOVÉM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA NAZNAČIL PO DOTAZU OPOZICE NA REÁLNOU CENU JEJÍ VÝSTAVBY I SÁM PRIMÁTOR
TOMÁŠ MACURA.
Město řízené hnutím ANO, Piráty, ODS a KDU-ČSL směřuje obrovské prostředky do tohoto megalomanskému projektu a najednou zjišťuje, že mu chybí peníze na běžné investice a především projekty, u kterých se dají ještě čerpat končící evropské dotace.

Primátor a vedení města drží
stamilióny na účtu s názvem:
„KONCERTNÍ HALA“.

A tak si vrabci na magistrátní střeše štěbetají o chystaném
masivním ZADLUŽOVÁNÍ MĚSTA. Díky video záznamům
z jednání jednotlivých zastupitelstev můžeme sledovat až komické situace, kdy na prosincovém jednání zastupitelstva města
Ostravy chodil primátor Tomáš Macura (hnutí ANO) kolem otázky
možného zadlužování města, jako kolem horké kaše a jak jsme
u něj zvyklí, místo jasné odpovědi mlhavě vypočítával teoretické
možnosti.
A o pár dní později na jednání zastupitelstva Moravské Ostravy
a Přívozu pak hovořila místostarostka pro finance Valentina Vaňková (ODS) o zadlužování města jako o hotové věci.

Asi toho ví od svého stranického kolegy a náměstka primátora s gescí finance Martina Štěpánka (ODS) více. Ostatně obvod Moravská Ostrava a Přívoz se hodlá zadlužit také a to právě na předfinancování projektů, které budou, pokud se vše podaří, po dokončení
hrazeny z dotačních peněz. A tak místo, aby s tímto předfinancováním pomohlo město, PŮJDE OBVOD DO BANKY.
Vedení města bohužel v posledním plánovacím období, kdy je možné získat dotace na investice a výstavbu,
nepracuje dobře. Období vlády hnutí ANO přineslo rekordní počet různých studií a projektů, často nesmyslných, a vyhozených
peněz za ně. A ČERPÁNÍ JE BÍDNÉ.
Příklad si vedení města může vzít z vedení Ostravské univerzity. Ta pod rektorem Janem Latou získala z prostředků Evropské unie
miliardu korun, kterou přemění ve smysluplný projekt, který začala v minulém měsíci realizovat na Černé louce.

OSTRAVA

U řeky Ostravice vzniká díky Ostravské
univerzitě smysluplný projekt: KLASTR UMĚNÍ
A DESIGNU A ZÁZEMÍ PRO SPORT,
		
ZDRAVÍ A TECHNOLOGIE.
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O Klastru umění a designu a zázemí pro sport, zdraví
a technologie, který díky Ostravské univerzitě vzniká
u řeky Ostravice, jsme určitě neslyšeli tolik řečí jako
o operačním traktu Městské nemocnice, záchytných
parkovištích, Lanovce, Porubské trati a Koncertní hale.
Vedení Ostravské univerzity místo planých politických
řečí makalo a prostředky pro Ostravu zajistilo. A ne
u úvěrové přepážky.
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ČEKÁ VÁS:

MARKÉTA KONVIČKOVÁ S KAPELOU
KOUZELNÍK A MENTALISTA MICHAL NESVEDA
BOHATÁ TOMBOLA A SOUTĚŽE
Vstupenky možno zakoupit v Restaurant Venuše
nebo prostřednictvím www.smsticket.cz

Výtěžek z plesu bude věnován
Moravskoslezskému spolku
na ochranu zvířat

