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Vážení a milí čtenáři,

jsme velmi potěšeni z  neustá-

le se zvyšujícího počtu podnětů 

a dotazů, které od Vás dostá-

váme. Je zřejmé, že vám není 

lhostejný život v našem městě 

a trápí vás stejné problémy jako 

nás. I  my jsme také „pouze“ ob-

čané a už nás nebaví jenom ml-

čet a  tiše přihlížet na nepořá-

dek v Ostravě.

V tomto čísle Ostravaka jsme se 

opět rozhlédli kolem sebe. S při-

cházejícím jarem je potřeba pro-

budit úředníky ze zimního spán-

ku, aby si všimli, že je čas uklidit 

ve městě. Můžou začít se stán-

kaři na Masarykově náměstí 

a skončit třeba opravou přecho-

dů pro chodce. 

S úklidem by nám mohl pomoci 

i sám pan primátor. Hlavně tím, 

když tady opět s námi bude byd-

let, tak by si mohl všimnout co se 

děje, tedy spíše neděje, na pro-

daných městských pozemcích. 

Všiml by si stejně jako my, jak 

nám chybí zeleň v centru a  tře-

ba příště místo tří vykřičníků vy-

lepených na letadle, by mohl vy-

sadit nové stromy a keře.

Pro oddechnutí od všech nega-

tivních věcí si můžete přečíst pří-

jemný rozhovor s panem Janem 

Becherem o životu ve městě ne-

bo vyluštit výherní křížovku.

Pokud chcete mít svůj časopis 

Ostravak pravidelně zdarma ve 

vaší schránce, tak si jej můžete 

objednat na redakce@ostravak.

info nebo navštivte přímo naše 

stránky www.ostravak.info, kde 

navíc můžete vložit svůj názor či 

komentář k tématům. 

Pište nám, volejte, mailujte nebo 

nás přímo navštivte a zapojte se 

s námi do života ve městě.

Ostravak je přece váš časopis 

s Ostravaky o Ostravě.

Příjemné počtení přeje redakce.

Listárna Ostravaka

Vytvoř maskota „Ostravaka“
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Bydlím již 15 let v centru Ostravy, a o dění v cen-
tru se proto přirozeně zajímám. Se zájmem jsem 
sledoval soutěž o to, co vyroste na Karolině. Ve 
spojitosti s tím mě napadlo, proč další megalo-
projekt a proč třeba ne druhé centrum Ostra-
vy s  klasickými uličkami a  maximálně čtyř-
patrovými obytnými domy s obchody v příze-
mí. Kdysi se hodně mluvilo o tzv. tropickém rá-
ji mezi Dolní oblastí Vítkovic a centrem, ale ten-
to nápad rychle zapadl, a přitom právě tropic-
ký ráj by byl určitě větší atrakcí a lákadlem než 
další nevzhledná betonová monstra. Otázka je, 
zda v centru Ostravy potřebujeme další nákup-
ní centrum a kancelářské prostory, když v blíz-
kém okolí je několik kancelářských budov, které 
rozhodně nejsou zaplněny – viz budovy na Čes-
kobratrské či Hornopolní ulici.

Další problém představuje stav ulice Nádražní, 
a to od bývalého hotelu Palace po ulici 30. dub-
na. Žiji přímo na ulici Nádražní a nepamatuji si, 
že by za tu dobu prošla nějakou rekonstrukcí. 
Stále vidím jen zničené asfaltové chodníky, zaf-
likovanou vozovku a staré osvětlení z dob dávno 

minulých. Slýchám tu a tam, že z Nádražní uli-
ce bude pěší zóna bez aut – pouze s tramvajemi, 
bohužel peníze na rekonstrukci asi stále chybějí 
nebo se používají na jiné nesmyslně předražené 
projekty – viz Ještěrka v Bartovicích, podzem-
ní garáže na Prokešově náměstí nebo z poslední 
doby třeba rekonstrukce kapličky u hlavní pošty.

Martin Marušák

Panu Marušákovi za jeho otevřený názor děku-
jeme. Jsme velice rádi, že náš časopis oslovuje vás 
Ostravaky, kterým není dění ve městě lhostejné.

Pokud máte podobný námět nebo i  zcela jiný, 
napište nám: redakce@ostravak.info.

Okrskáři
Dovolte mi vznést malou připomínku k měst-
ským strážníkům. Velká „hurá“ akce Poznej 
svého strážníka, ale člověk aby je pohledal. Mož-
ná se v ulicích pohybuji v nesprávnou dobu, ale 
konkrétně v Mariánských Horách strážníci ne-
jsou příliš vidět. A pokud ano, tak řeší pouze po-
kuty za špatné parkování a „nebezpečným zá-
koutím“ se dle mého názoru raději vyhýbají.

Zeptali jsme se Městské policie Ostrava:
Území města Ostravy je z pohledu městské po-
licie rozčleněno do 205 okrsků, kde za každý 
územně zodpovídá konkrétní strážník-okrskář. 

Výkonem služby ve svém okrsku každý maxi-
málně prohlubuje svou místní znalost ve vztahu 
k veřejnému pořádku, občanskému soužití i cel-
kové bezpečnosti. 

Občané mohou svého okrskáře kontaktovat ně-
kolika způsoby. Řada okrskářů má ve svém okrs-
ku zřízeno kontaktní místo pro osobní styk s ve-
řejností.

Výtvarná soutěž pro všechny

a vyhraj poukaz v hodnotě 5 000,- Kč
do prodejny Hudy sport

- Své výtvory zasílejte v PDF formátu ve vektorech do 15. 6. 2010
- návrh by měl obsahovat také jednobarevnou variantu maskota pro potisk trik

Dopis čtenáře

Postřeh čtenáře

Ulice Nádražní

Ostravak se ptá:
Znáte svého okrskáře? Jak je na tom váš

městský obvod?
Napište nám na: redakce@ostravak.info
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P
o zdlouhavé a pošmourné 
zimě je jarní sluníčko úžas-
ný balzám na duši a přímo 

vybízí Ostravaky k procházce cen-
trem města. Jako chodci ale již po 
pár metrech zjistíme, že procház-
ka nebude až tak lehká a bezpeč-
ná záležitost, a k tomu, abychom 
provedli aspoň kratší pěší okruh 
centrem, musíme zdolat spous-
tu nástrah a překážek. Je to bohu-
žel smutný fakt, ale přímo v srd-
ci našeho města je automobilová 
doprava na prvním místě a pohy-
bovat se po ulicích města pěšky se 
chvílemi podobá boji o přežití.

CHYBĚJÍCÍ PŘECHODY
Narážíme na místa, která nejsou 
na vozovce viditelně označena 
bílými pruhy zebry nebo zde pře-
chody pro chodce zcela chybějí 
a pak při přecházení vozovky ris-
kujeme, že nás někdo zaručeně 
popoveze o pár metrů dále na ka-
potě svého auta. A při myšlence 
na to, že bychom poslali do ško-
ly či do nějakého kroužku v cent-
ru své dítě samotné, ho tam radě-
ji odvedeme sami, abychom ne-
museli celou dobu trnout stra-
chy, zda dojde v pořádku i zpát-
ky domů.

Nejkritičtější místa můžeme vi-
dět například přímo u  Domu 
kultury města Ostravy na tram-
vajové zastávce Krajský úřad, kde 

přechod pro chodce zcela chy-
bí. Lidé nastupující i  vystupující 
z tramvají se zde vrhají do vozov-
ky mezi auta, aby mohli pokračo-
vat ve své cestě. Další takovou uli-
cí je i ulice Československých le-
gií, kde sice na začátku a na kon-
ci ulice přechody jsou, ale upro-
střed ulice u Divadla Jiřího Myro-
na, kde je značný pohyb chodců, 
přechod již chybí. Takových pro-
blémových míst najdeme ve měs-
tě spoustu, jenom se rozhlédnout.

AUTA PARKUJÍCÍ NA
CHODNÍCÍCH
Další problém představu-
jí, pokud se vydáme na pro-
cházku pěšky, parkující au-
ta přímo na chodnících. Ta 
musíme obcházet a vyhýbat 
se jim. Názorným příkla-
dem může být ulice Stodol-
ní, kde ve všední den udě-
láme nejlépe, když půjde-
me raději přímo po cestě, 
a  nemusíme se tak zdržo-
vat kličkováním kolem par-
kujících vozů na chodníku. 
Možná by v  ulici měla být 
dopravní značka Chodcům 
vstup zakázán a byl by celý 
problém vyřešen.

JARNÍ ÚKLID
S  přicházejícím jarem máme 
všichni tendenci si doma pořád-
ně uklidit. Pojďte i  vy, samotní 
úředníci Moravské Ostravy z od-
boru místního hospodářství, do-
pravy a obchodu, s námi na jar-
ní procházku (nikoli na projížď-
ku autem) do ulic v centru a hned 
budete vědět, kde je rozbitý chod-
ník, kde je potřeba opravit či při-
dat přechod, a můžete také hned 
zahájit jarní úklid.

Každý z  nás, když jede kamko-

liv na výlet či dovolenou, má ten-

denci dovézt si něco na památku. 

Nějaký suvenýr, který nám místo 

bude navždy připomínat. Od mo-

ře třeba mušličku, z hor kamínek 

a z Ostravy třeba přímo dlažeb-

ní kostku...

Rozpadající se nová dlažba na 

Masarykově náměstí velkým vý-

běrem volně se povalujících upo-

mínkových předmětů různé veli-

kosti a  tvarů přímo vybízí chod-

ce k tomu, aby si nějaký ten „su-

venýr“ odtud na památku odnesli. 

Možná samotné město v  rámci 

rozvoje turismu podpoří akci Na 

památku z  centrálního náměstí 

Ostravy!!! a každému návštěvní-

kovi Masarykova náměstí, jenž si 

s vítězným úsměvem bude odná-

šet kousek našeho nekvalitně zre-

konstruovaného náměstí domů, 

ještě přelepí kámen logem Ostra-

vy, aby nezapomněl...

NEŠVAR MĚSÍCE

Ostravak našel dvě Ostravské dopravní rarity, jichž je ale v centru měs-
ta určitě povícero. Ušetřili jsme tak práci úředníkům z odboru místního 
hospodářství, dopravy a obchodu centrálního městského obvodu, kteří 
asi nemají čas, jinak by si toho dávno všimli a nedostatky by odstranili.

Kuriózní a neviditelný přechod

Název kuriózní si zaslouží bývalý 
přechod na ulici Vítkovické u ka-
tastrálního úřadu, kde je zapome-
nutá bílá zebra, a nejeden nepozor-
ný chodec tak může při přecházení 
vozovky skončit přímo ve zdi.

Označení neviditelný by si za-
sloužil přechod na rohu ulic Na 
Hradbách a Přívozské, kde je sice 
značka upozorňující řidiče na pře-
chod pro chodce, ale zebru už ni-
kdo nenamaloval.

Začalo jaro – je čas
na úklid v centru

Ulice 28. října, zastávka Krajský úřad
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P
rimátor města Petr Kaj-
nar si spokojeně popí-
jí kafíčko ve Frýdlantu 
nad Ostravicí, zatímco 

lidé v Ostravě se dusí kvůli špina-
vému ovzduší plnému prachu. Ta-
kovouto situaci znázorňovala ka-
rikatura na titulní straně minulé-
ho čísla časopisu Ostravak. Obrá-
zek u vás vyvolal mnoho reakcí.

Někteří jste nám psali, že jsme ši-
kovně udeřili hřebíček na hla-
vičku, a upozornili na to, že prv-
ní muž třetího největšího města 
České republiky bydlí někde jin-
de, a sice v malebné vesnici v pod-
hůří Beskyd. 

Jiní čtenáři se ale symbolice ob-
rázku divili. Vůbec netušili, že Pe-
tr Kajnar v metropoli, které vlád-
ne, nežije.

Ano, je to tak. Ačkoliv má pan 
primátor trvalé bydliště napsá-
no na jedné z ulic v Ostravě-Po-
rubě, už dlouhou dobu ve skuteč-
nosti bydlí s rodinou ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí. Tento jeho krok 
je z hlediska už zmíněného špina-
vého ovzduší ve městě logický, je 
ale i správný vůči zdejším lidem – 
nám Ostravakum?

Myslíme si, že ne! Podle nás by 
měl první muž této metropole 
žít ve městě se svými lidmi, sdí-
let s nimi jejich radosti i problé-
my. Možná, že kdyby v  Ostravě 
sám bydlel, tak by jeho boj za lep-
ší ovzduší nabral nečekaně silné 
obrátky. Možná, že by se pak sta-
ral také o to, aby krajské město ži-
lo i po pracovní době, kdy on rela-
xuje obklopen zelení Beskyd.

Spolu s  panem primátorem by-
chom rádi k  bydlení v  obvodu, 
kde vládne, přizvali i  starostu 
městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz Miroslava Svozila. 

Ten sice nyní bydlí jen kousek od 
„své“ radnice – za řekou v  sou-

sední Slezské Ostravě, a to i přes-
to, že má nahlášenou trvalou ad-
resu v „deskáči“ na Nádražní uli-
ci. Pokud i pan Svozil rád opakuje 
věty o tom, že centrum potřebuje 
oživit a že by v něm mělo bydlet 
více lidí, tak z něj přece sám ne-
může utíkat do jiné městské části.

Chápeme, že tito významní mu-
ži Ostravy žijí své vlastní soukro-
mé životy stejně jako my, ale jed-
nou přijali dobrovolně funkce vý-
znamných představitelů města, 
kteří by měli být městu a  lidem 
co nejblíže.

Vážený pane primátore a vážený 
pane starosto, pojďte tedy byd-
let do Ostravy s námi! Pak sami 
nejlépe můžete každý den cestou 
do úřadu, společně s námi obča-
ny, přijít na to, co tady ještě pro 
lepší život chybí, co by se mělo 
opravit a zlepšit. Poznejte, co nás 
skutečně trápí, a můžete se tím 
naplno zabývat, aby tady byla ra-
dost žít.

Ukažte, že je Ostrava dobrou ad-
resou. Oproti jiným, nám na vás 
záleží!

ostravak vyzývá
Pane primátore a starosto,
pojďte s námi bydlet!

Baron Prášil aneb Výrok pana 
primátora

Dne 5. prosince 2007 v  rozho-

voru pro Hospodářské noviny na 

otázku týkající se návratu lidí do 

Ostravy Petr Kajnar řekl: „A  po-

zor – počet obyvatel města ros-

te i přesto, že u nás se projevu-

je trend hromadného vystěhová-

vání z  města, lidé se stěhují do 

satelitních pobeskydských obcí 

– do Frýdlantu nad Ostravicí, do 

Malenovic, na Čeladnou.“

zdroj: www.hn.ihned.cz

Přidejte se i vy společně s redakcí Ostravaku k naší výzvě a pošlete dopis
panu primátorovi s prosbou, aby s námi opět bydlel ve městě!

Dopis máte na straně 5 tohoto čísla časopisu nebo na webových stránkách 

www.ostravak.info a pošlete jej poštou nebo podejte přímo na podatelně

v budově Magistrátu na Prokešově náměstí.
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Ing. Petr Kajnar

Primátor města Ostravy

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

       

Žádost občana

Vážený pane primátore,

dozvěděl(a) jsem se, že žijete se svou rodinou již delší dobu ve Frýdlantu nad Ostravicí, který se nachází 

v sousedním okrese Frýdek-Místek a je vzdálen od našeho města přibližně třicet kilometrů.

Jste nejvyšším představitelem našeho města Ostravy, a proto jsem přesvědčen(a) o tom, že byste měl žít 

společně s občany Ostravy a zároveň se svými voliči. Vezměte, prosím, svoji rodinu a pojďte s námi opět 

bydlet v Ostravě!

Vraťte se, prosím, do města a pomozte nám řešit naše každodenní starosti s žitím, které nás v Ostravě trápí.

Předem děkuji.

S pozdravem Váš občan Ostravy

V Ostravě dne: ......................................................................

Jméno a příjmení:..................................................................

Ulice a číslo popisné:.............................................................

Město: OSTRAVA

........................................................

podpis
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Kultura Masarykova 
náměstí: srdce 

města, nebo místo 
„balkánské kultury“? 

V
  minulých číslech Ostrava-

ka jsme upozorňovali na ne-

švary Masarykova náměs-

tí. Zaparkovaná auta stánkařů ni-

kdo neřeší, protože parkují na sou-

kromém pozemku, a dle vyjádření 

městské policie s tím nelze nic dě-

lat. A samotní stánkaři? Vždyť pes-

trobarevné „pláťáky“ patří již ke ko-

loritu běžného denního života.

Městský obvod není z  této atrakce 

nikterak nadšený, ale bohužel, prý 

není v moci úřadů jakkoliv tuto si-

tuaci řešit. 

Dokonce v jednom z čísel Zpravoda-

je centrum se páni radní občanům 

obhajují větou:

„Tyto stánky stojí na soukromém 

pozemku, a to prakticky celoročně, 

a  úřad městského obvodu nemůže 

žádným způsobem regulovat jejich 

podobu a nabízené zboží.“

A  co dodat k  pestrobarevným re-

klamním poutačům např. na uli-

ci Zámecké? Všichni včetně úřadů 

a památkářů vědí, že tyto plachty 

jsou umístěny bez povolení. Ovšem 

jsou umístěny na soukromých do-

mech, a to opět hraje do karet sebe-

obhajobě městského obvodu.

Chudáci naši páni radní jsou zkrát-

ka bezmocní!

A  tak, pokud bychom si vypůjči-

li název jednoho z našich nejoblíbe-

nějších festivalů Colours of Ostrava, 

můžeme konstatovat: „Bravo!“ a být 

na své centrum města právem hrdí!

Náměstí by mělo být bezpochyby 

srdcem města, kde se lidé potkávají 

a mají chuť se zastavit.

Pokud si pečlivě prohlédneme jaké-

koliv propagační materiály, všude se 

prezentujeme jako město s věží, a na 

samotné jádro města, Masarykovo 

náměstí, se jako kdyby pozapomíná. 

A  proto se ptáme, páni radní, proč 

se v prospektech neobjevují již zmi-

ňované barevné „pláťáky“ nebo pest-

robarevná ulice Zámecká? Jsou snad 

tato místa málo reprezentativní? Pro-

kešovo náměstí spolu s Novou radni-

cí je možná vaší chloubou, ale srdce 

Ostravy tepe opravdu jinde. A pokud 

si skutečně nevíte rady, zajeďte si pro 

radu například do sousední Opavy.

Opava si svou pěší zónu ohlídat umí. 

Když jsme požádali o vyjádření tisko-

vého mluvčího opavské radnice Jana 

Šindlera, řekl nám, že jde opravdu 

o  důslednou práci. „Je to velmi ná-

ročné, ale pokud jste důslední a vel-

mi úzce spolupracujete s  městskou 

policií, problémy se dají řešit.“

Proč to v  některých městech jde, 

ale Ostrava se prezentuje jako cen-

trum balkánské kultury? Nelze než 

dodat, že opravdu chybí vůle a snaha 

radních.

Ostravakovi ovšem snaha a vůle ne-

chybí, a nachází řešení, jak vytvořit 

podmínky pro určitá omezení, a to 

především, pokud jde o veřejná pro-

stranství v památkové zóně. 

Odpověď z MOaP: „Plátěné stánky 

ani nás netěší, bohužel jsou umístě-

ny na soukromém pozemku a nepo-

třebují povolení městského obvodu 

ani příslušných orgánů státní správy.“

Co na to právník? § 58 odst. 2 zá-
kona o  obcích, který stanoví, že: 

„Obec může uložit pokutu až do vý-

še 100  000 korun osobě uvedené 

v odstavci 1, která neudržuje čisto-

tu a pořádek na pozemku, který uží-

vá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled 

obce.“

Za narušení pořádku na pozemku 

lze považovat zejména situaci, kdy 

jsou na pozemku složeny nevzhled-

né či esteticky nevhodné předměty, 

k jejichž uložení není pozemek určen 

a  které se na daném typu pozem-

ku obvykle neukládají. Za protipráv-
ní stav je možné považovat i situa-
ci, kdy jsou na pozemku sice slože-
ny věci, jež by zde uloženy být moh-
ly, ale jsou uloženy způsobem, kte-
rý je esteticky nevhodný. 
Takovýto výklad můžeme vztáhnout 

nejen na složení nějakých věcí na po-

zemku, ale i na případy, kdy na po-

zemku bude umístěno zařízení (stá-

nek), které bude esteticky nevhodné. 

Tento stav bude protiprávní a je zce-

la nevýznamné, že půjde např. o stá-

nek, jenž bude stát na pozemku sou-

kromém, protože bude-li stát na ve-

řejném prostranství, což Masarykovo 

náměstí je, může město jednak vy-

hláškou, jednak prostřednictvím uklá-

dání pokut takovéto neestetické za-

řízení regulovat.

Navíc dle Statutu města Ostravy je 

stanoveno: 

Čl. 8 odst. 7

udržovat majetek v dobrém stavu

Z toho vyplývá, že městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz by měl 
dohlížet na dodržování předpisů na 
Masarykově náměstí. 
 
Městské obvody mohou iniciovat 
a navrhovat různé změny, které by 
se dotýkaly veřejných prostranství, 
stánkových prodejů atd., a s těmito 
se obracet na zastupitelstvo města 
Ostravy. 

Řešení Ostravaka

Dotazy, týkající se Masarykova náměstí, byly zaslány na Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz (MOaP)

Parkující auta stánkařů na Masarykově náměstí

Kdo je zodpovědný za povolení plátěných stánků na Masarykově náměstí

Kdo povoluje umístění reklamních poutačů

Odpověď z MOaP: „Je to záležitost 

veřejného pořádku, kterou řeší měst-

ská policie.“

Odpověď městské policie: „Auta par-

kují na soukromém pozemku, nelze 

s tím nic dělat.“

Co na to právník? Je-li soukromý po-

zemek veřejným prostranstvím, mů-

že obec (město Ostrava) na takovém 

místě regulovat chování osob či pro-

vozování určitých aktivit apod. napří-

klad vyhláškou. Takže zcela jasně mů-

že i na tyto osoby parkující s vozidly 

na soukromém pozemku, ovšem na 

veřejném prostranství, aplikovat veš-

kerá ustanovení zákonných předpisů 

a postihovat je.

Odpověď z MOaP: Reklamní pouta-

če mezi domy podle sdělení vedou-

cího odboru stavebního řádu a pře-

stupků nepotřebují povolení orgánů 

státní správy dle stavebního zákona.

Co na to právník? Závazné stanovis-

ko podle § 14 odst. 1 a 2 zákona 

o obcích, je-li vydáno orgánem stát-

ní památkové péče ve věci, o  kte-

ré není příslušný stavební úřad pod-

le zvláštního právního předpisu po-

vinen rozhodovat, je samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení, ji-
nak je úkonem učiněným dotčeným 

orgánem pro řízení vedené staveb-

ním úřadem.

Z tohoto lze vyvodit, že je vlastník 

povinen si o vydání závazného sta-

noviska požádat i  tehdy, pokud vy-

budování reklamního poutače ne-

podléhá režimu ohlášení.

Obecně má vlastník právo na ochra-

nu proti tomu, kdo do jeho vlastnic-

kého práva neoprávněně zasahuje. 

Přičemž za součást pozemku se po-

važuje vše, co k němu podle jeho po-

vahy náleží, tedy také nezbytný pro-
stor pod povrchem a nad povrchem 
pozemku. Pokud došlo k vybudování 

reklamního poutače, jenž se nachá-

zí v prostoru nad pozemkem vlastní-

ka (města), který vlastník může re-
álně užívat (nejedná se tedy o pro-

stor, kde např. již létají letadla), došlo 

k zásahu do jeho vlastnického práva, 

a přichází tak v úvahu žaloba na zdr-

žení se takového jednání.

dodat, že opravdu chybí vůle a snaha 

radních.
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Pracujete a  podnikáte přímo 
v  centru města. Žijete zde od 
dětství?
Ne, dětství jsem prožil v  Poru-
bě a  dodnes si vzpomínám, že 
když jsme tehdy jezdívali do cen-
tra města ať už na nákupy, či za 
kulturou, tak jsme říkávali, že je-
deme do Ostravy. Není to zvlášt-
ní? Později jsem se přestěhoval do 
Mariánských Hor, kde žiji s rodi-
nou dodnes. Navíc již deset let, od 
vzniku Domu knihy Librex, pra-
cuji přímo v centru, takže se chci 
úplně do centra přestěhovat, pro-
tože mi přijde nesmyslné byd-
let za městem a  denně dojíždět. 
Jsem spíše městský člověk. Líbí se 
mi, že v centru má člověk všude 
blízko – blízko do divadla, blízko 
do kavárny, kdykoliv za kulturou, 
kdykoliv za lidmi.

V  centru má sice člověk všude 
blízko, ale život tady nějak chy-
bí, nemyslíte?
Mám pocit, že centrum Ostra-
vy ničí velká obchodní středis-
ka a  výstavba kanceláří namísto 
bytů. Většinou zde všichni přije-
dou za prací a  odpoledne či ve-
čer po uzamčení svých kancelá-
ří odjíždějí pryč, protože nemají 
důvod zde být. Bohužel je město 
večer a o víkendech zcela prázd-
né. Přitom by stačilo v centru ví-
ce podporovat bydlení, obcho-
dy a zpříjemnit prostředí. Nabíd-
nout více zahrádek, laviček, fon-
tán, více stromů, parků a dobré-
ho jídla, a tím přilákat lidi zpátky 
do centra. Vezměte si třeba kon-
krétně centrum Vídně a  její his-
toricky proslulé kavárny plné li-
dí. Město Vídeň samotné kavár-
ny podporuje, protože ví, že dí-

ky nim centrum metropole žije 
a  je proslavené. Bohužel ostrav-
ské centrum podporu městských 
zastupitelů nemá.

V čem podle vás tkví v případě 
Ostravy kámen úrazu?
Problém je, že zde nefungují zá-
kladní věci. Sami radní nebyd-
lí v  centru, takže ani nevědí, jak 
ten skutečný život v centru vypa-
dá, a neřeší problémy, které trápí 
zbytek jeho obyvatel. Například 
parkování není dodnes vyřešeno. 
Přitom by stačilo postavit jeden 
dva parkovací domy. Chybí také 
bezpečné stezky pro cyklisty ve-
doucí do centra z ostatních měst-
ských obvodů. Možná by město 
ze začátku mohlo začít oživovat 
centrum pravidelnými trhy, jako 
jsou květinové, zeleninové či ble-
ší, a zavést do města pořádek. Sta-
čí se rozhlédnout kolem a vidíte 
nefungující udržování čistoty ve 
městě. Letošní zima byla názor-
nou ukázkou, jak to nemá vypa-
dat. Městská parkoviště neprohr-
nutá a neodklizené chodníky, po 
kterých se nedalo chodit.

Vím, že jste se i vy sám konkrét-
ně podílel na akcích snažících se 
oživit centrum. Můžete nám říci 
více o těchto projektech?
Jednalo se o projekt Centrum žije, 
ve kterém se spojilo několik ob-
chodníků a  podnikatelů působí-
cích v  centrálním městském ob-
vodu. Snažili jsme se přesvěd-
čit ostatní podniky a živnostníky, 
aby co nejvíce prodloužili otevíra-
cí dobu, a to i o víkendech. Chtě-
li jsme tímto způsobem bojovat 
proti nákupním megacentrům. 
Základní myšlenkou bylo spo-

Jan Becher je nejenom ředitelem Domu knihy Librex v Ostravě, ale 
i sympatickým Ostravanem, jenž má rád centrum a život v něm. Je to 
člověk s přehledem o dění ve městě a se znalostí historie centra Ostravy, 
o které dokáže poutavě a dlouze vyprávět, takže setkání s ním je velmi 
příjemné a poučné.

8

R
O

Z
H

O
V

O
R



jit síly a  přesvědčit lidi, že cent-
rum města je největším shopping 
parkem v Ostravě. V rámci toho-
to projektu jsme dělali i různé do-
provodné akce, například dětský 
den. Vypadalo to nadějně, ale při-
pojilo se málo firem, a  my jsme 
tak trochu suplovali práci měst-
ských zastupitelů. Ještě za staros-
ty MOaP ing. Karpíška jsme měli 
jakousi podporu, ale ta s jeho od-
chodem ustala. Schází zde jasná 
podpora města, jejíž prioritou by 
bylo přilákat lidi do centra. Dal-
ší akcí, kterou jsem chtěl přilákat 
lidi do města, byl festival řezbá-
řů Ostravské dláto, který se nám 
podařilo zorganizovat tři roky po 
sobě na Smetanově náměstí. Celý 
festival byl i s doprovodným pro-
gramem, ale scházela větší finanč-
ní podpora města a sponzorů. Sa-
motný Librex to na profesionální 
úrovni financovat nemohl. 

V  únoru se opět rozjela stavba 
tolik diskutované Karoliny. Ja-
ký je váš názor na tento projekt?
Karolina je podle mě velmi ne-
šťastným a nepovedeným projek-
tem. Sledoval jsem to od začátku 
a myslím si, že vyhrál ten nejhor-
ší návrh, který v  soutěži byl. Já-
drem tohoto projektu je totiž dal-
ší nákupní centrum, a to na samé 
hranici centra města. Nic jiného, 
hodnotného ať už z  pohledu ur-
banistického, nebo architektonic-
kého projekt nenabízí. Další ob-
chodní megacentrum bude mít 

jediný efekt, ještě větší odliv lidí 
z centra města. Ještě vybydleněj-
ší a zanedbanější centrum. Skoro 
by bylo lepší, kdyby tam za sou-
časných podmínek nevyrostlo nic 
nového. Není cítit zájem zastupi-
telstva o  smysluplné využití této 
unikátní plochy.
Přitom se dá všechno ošet-
řit smluvně, dát pevné termíny 
a pravidla. Konkrétní příklad na-
jdeme třeba v  Litomyšli, kde in-
vestor chtěl postavit ve městě su-
permarket. Město mu dalo přesná 

pravidla, jak bude stavba vypa-
dat. Pozemek, na kterém měl su-
permarket stát, byl po celou dobu 
stavby v majetku města. Ke stav-
bě supermarketu firma musela 
zajistit opravu autobusového ná-
draží a bylo stanoveno pevné da-
tum, kdy to má být hotové. Závě-
rem Litomyšl zkontrolovala, zda 
jsou dodrženy všechny podmín-
ky, a  teprve potom převedla po-
zemek do vlastnictví investora. 
A tak to mělo být v Ostravě neje-
nom u Karoliny.

Co říkáte na kandidaturu Os-
travy na Evropské hlavní město 
kultury 2015?
Na jedné straně bych si přál, aby 
Ostrava titul vyhrála, ale na stra-

ně druhé se bojím, že město ne-
má co nabídnout. Celý projekt 
Ostrava 2015 se mi zdá dost ne-
šťastně uchopený. Mám smíše-
né pocity z toho, co může Ostra-
va nabídnout na ,evropské úrov-
ni‘. Pan Čestmír Kopecký zatím 
nepřišel s ničím opravdu zajíma-
vým v rámci kandidatury, a ta už 
stála několik milionů korun. Měs-
to se sice snaží podporovat kultu-
ru, ale kultura přece není jenom 
výstava, divadlo a  film. Ostravě 
chybí kultura životního prosto-

ru, ta ovlivňuje také vztahy mezi 
lidmi, kteří ve městě žijí. Připadá 
mi, že se Ostraváci stydí za svo-
ji hornickou minulost, přitom je 
to naše svébytná tradice, ke které 
bychom se měli hrdě hlásit, pod-
porovat a připomínat si ji. Ostra-
va už není tím, čím bývala, ale ta-
ké zatím není ničím novým. Mě-
li bychom využít své historie pro 
rozvoj turismu a zachovat památ-
ky spojené s těžbou a průmyslem. 
Klidně bychom mohli obnovit ně-
které industriální stavby, napadá 
mě například postavit lanovku 
z bývalých vozíků na uhlí. Nebo 
se vrátit k původním tradicím pl-
ným zábavy a veselí a obnovit ve 
městě Hornický festival, který se 
konal na svátek sv. Barbory.

Když pomineme všechny nedo-
statky, které centrum má, kam 
nejraději v centru chodíte a kte-
rá místa máte rád?
Nejraději trávím čas u řeky Ostra-
vice. Jste uprostřed města, a při-
tom se můžete procházet nebo 
posedět v přírodě u řeky. Obávám 
se, že tato část města brzy zmizí 
s  novým developerským projek-
tem. Velmi se mi líbí například 
kostel sv. Václava s přilehlým oko-
lím i Masarykovo náměstí a hlav-
ně těch několik stylových kavá-
ren, kde můžete sedět a pozoro-
vat ten život kolem sebe ve městě.

Kdybyste měl tu moc a mohl ně-
co v  Ostravě radikálně změnit, 
co by to bylo?
Určitě bych velkoryse řešil do-
pravu v  ostravském regionu. In-
tegroval bych příměstské vlaky 
do městské dopravy, a  vytvořil 
tak v samotném centru města ja-
kési ,metro‘. Bezbariérově a v čis-
tém byste nastoupili pod centrem 
města do ,metra‘, které by se za 
městem změnilo ve vlak, a do půl 
hodiny byste byli v  Opavě, Kar-
viné nebo Frýdku-Místku. Ně-
co podobného mají v Mnichově, 
tam nasednete v centru města na 
metro v plavkách a za třicet mi-
nut vysednete za městem a  jdete 
se koupat. Dá se vymyslet spous-
ta dalších dobrých věcí. Ostravský 
region má ohromný potenciál, ale 
chybějí nám tu politici s vizí.

Většinou zde všichni přijedou za prací a odpoledne 

či večer po uzamčení svých kanceláří odjíždějí pryč, 

protože nemají důvod zde být.
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NÁHRADNÍ VÝSADBA
KONČÍ JINDE
Nešetrné kácení v  městském ob-
vodu Moravská Ostrava a  Přívoz 
(MOaP) je problém, který už del-
ší dobu trápí zdejší obyvatele a pro-
ti němuž bojují občanská sdružení 
Arnika a Stromy ve městě. 
V  letech 2006 až 2009 bylo v  na-
šem městském obvodě vykáceno 
okolo 1050 stromů, nově vysáze-
no přibližně 520 stromů a  vypro-
jektováno 1456 míst pro náhrad-
ní výsadbu, což potvrdila redak-
ci mluvčí MOaP Ludmila Kadrn-
ková. V  těchto letech ovšem káce-
ní povolil odbor ochrany životní-
ho prostředí Magistrátu města Os-
travy, jenž žádnou zvláštní eviden-
ci kácených a  vysazovaných dře-
vin v  jednotlivých obvodech neve-
dl, protože žádný zákon tuto po-
vinnost neukládá. Z tohoto důvodu 
docházelo k nepoměru mezi vyká-
cenými a  nově zasazenými stromy 
v  jednotlivých obvodech. Běžně se 
proto stávalo, že např. za vykácené 
stromy v obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz byla uložena náhradní vý-
sadba např. v obvodu Ostrava-Jih.

POKÁCELI VÍC, NEŽ VYSADILI
Z výše uvedených statistik jasně vy-
plývá, že poměr kácení oproti vý-
sadbě je víc než alarmující. 
Zákon o  ochraně přírody a  kraji-
ny totiž striktně neukládá orgánu 

ochrany přírody, že musí náhrad-
ní výsadbu uložit. Je tedy pouze na 
uvážení správního orgánu, zda ta-
kovou výsadbu uloží. Mluvčí ma-
gistrátu Alena Vojkovská nám sdě-
lila, že odbor ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostra-
vy provádí kontroly plnění ulože-
ných náhradních výsadeb a v obdo-
bí plné vegetace budou kontrolová-
ny výsadby uložené rozhodnutími 
vydanými v  roce 2006. V  rozhod-
nutích je stanovena lhůta pro pro-
vedení uložené náhradní výsadby 
s  lhůtou pro zajištění údržby vysa-
zených stromů.

BUDE NA TOM MĚSTSKÝ 
OBVOD LÉPE A OHLÍDÁ SI 
SVÉ STROMY?
Od prosince 2009 na území MOaP 
povoluje kácení dřevin odbor míst-
ního hospodářství, dopravy a  ob-
chodu. Ke každému kácení je vydá-
no samostatné správní rozhodnutí, 
které řeší stav stromu a důvody ká-
cení. Namátkou vybíráme sdělení 
o zahájení správního řízení ze dne 
1. března 2010, jež je podepsáno ve-
doucím odboru Vítězslavem Bys-
troněm, a to ve věci povolení káce-
ní šesti lip v lokalitě alejové výsad-
by před obytnými domy na Sokol-
ské třídě. Podnět byl vydán samot-
nými vlastníky domu a jako důvod 
pro kácení dřevin bylo uvedeno stí-
nění obytným místnostem.

CO K TOMU DODAT?
Strom je živý organismus a pocho-
pitelně prochází vývojem. O  stro-
my, zvlášť ve městě, je potřeba pra-
videlně pečovat. Což se v minulých 
letech nedělo a bohužel stále nedě-
je. Pak dochází k  tomu, že jsou na 
obtíž a lidé si mnohdy ani neuvědo-
mují jejich nepostradatelnost. 
Na stromy v  intravilánu jsou po-
chopitelně kladeny mnohem větší 
nároky než na stromy ve volné kra-
jině, a proto je potřeba se o ně sta-

rat. Neztotožňujeme se s některými 
výroky, jako uvedl např. primátor 
Kajnar o tom, že: „Stromy do měs-
ta nepatří,“ sdělila Vendula Krčmá-
řová z  občanského sdružení Arni-
ka a  závěrem dodává: „Pozitivním 
příkladem může být mnoho měst 
nejen u  nás, ale hlavně v  zahrani-
čí. Nejde o to mít ve městě ,zelenou 
džungli‘, ale vytvořit příjemné ži-
votní prostředí, kde i stromy a zeleň 
mají své místo.“

ZMIZÍ ZELEŇ, ZMIZÍ
TAKÉ LIDÉ
Se slovy Venduly Krčmářové sou-
hlasí i  redakce Ostravaka. Stromy 
a zeleň ve městě mají a měly by mít 
i v budoucnu své místo. Pokud bu-
dou dále ustupovat výstavbě, pře-
stane být Ostrava atraktivním mís-
tem pro život. 
Co zmizí po stromech? Lidé? Lidé, 
kteří v  přestavěné ploše nedokáží 
žít. V  jednom z  rozhovorů primá-
tor města Petr Kajnar uvedl: „To, co 
tvoří každé město městem, je kon-
centrace zástavby. Volání po zele-
ni už kdysi vyslyšeli tvůrci sídlišť 
– na sídlištích je přece zeleně hod-
ně, a přesto se tam vytvořil dlouho-
době neživotaschopný městský ce-
lek.“ K tomuto vyjádření lze jen do-
dat: zůstane centrum Ostravy mís-
tem mrtvých duší s betonovou tvá-
ří?! (zdroj citace: www.hn.ihned.cz)

Stromy do města patří, pane 
primátore! Kácení už bylo dost – 
bez zeleně město umírá

Víte že:

Vlhkost. Měření prokázalo, že v par-
cích je ve dne o deset procent vyšší 
vlhkost vzduchu než v centru města. 
Večer se rozdíly ještě zvyšují. Strom 
s  objemem koruny 2200 m3 vypa-
ří denně pět set litrů vody. Městský 
vzduch je obecně o  třicet procent 
sušší než vzduch na vesnicích.

Parno. Asfaltová vo-
zovka či plechová střecha se mohou 
za slunečného dne rozehřát na teplo-
ty kolem 65 stupňů Celsia (tyto ma-
teriály mají vyšší tepelnou vodivost 
než povrch listů - plochy během noci 
mnohem pomaleji chladnou), přičemž 
povrch listů dosahuje pouze teplo-
ty kolem 25 stupňů Celsia. I  stromy 
s  poměrně řídkou korunou zachycují 
šedesát až osmdesát procent sluneč-
ního záření.

Prašnost. Stromy také výrazně sni-
žují prašnost. Strom s korunou o ob-
jemu 1000 m2 naváže ročně dva a půl 
tisíce kilogramů prachu. Jeden hek-
tar bukového porostu tak zlikviduje 
ročně více než padesát tun prachu.

Kyslík. Stromy uvolňují do atmosfé-
ry kyslík. Jediný vzrostlý dub pokryje 
denní spotřebu kyslíku více než pa-
desáti lidí, což je asi sedm tisíc litrů 
kyslíku.

Bakteriostatické a  repelentní účin-
ky. Dřeviny ve srovnání s volným pro-
středím snižují množství patogenních 
bakterií o deset až dvacet procent.

Hluková bariéra. Zeleň odděluje bu-
dovy od rušných provozů a zabraňuje 
nežádoucímu proudění vzduchu. Dře-
viny s hustou korunou, jako jsou javo-
ry, lípy, platany a buky, se při snižo-
vání hluku obzvláště osvědčily. Již asi 
dvě stě metrů široký porost snižuje 
dopravní hluk na snesitelný šum.

(zdroj informací: www.arbustum.cz)

Kdysi se jí přezdívalo černá, v posledních měsících byla kvůli smogu spíše šedivá, s rozpu-

kem jara však začne být konečně zase zelená. To je Ostrava. Město, které mění barvy.

Zelená jí sluší bezpochyby nejvíce. Bohužel jí v centru stále ubývá. Stromy totiž ustupují 

nové výstavbě budov i cest a nové se sadí jen v omezené míře nebo někde úplně jinde.

Zdroj: Arnika, Komenského sady
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Společnost slibovala okolo dvou 
tisíc pracovních míst, parkovou 
úpravu s vodními plochami či vý-
sadbu okrasných dřevin.
Ovšem občané Ostravy a  přede-
vším obyvatelé okolních domů 
byli výrazně proti. Sepsaná peti-
ce se tenkrát setkala pouze s kriti-
kou a  tehdejší vedení na svém po-
sledním usnesení dalo projektu ze-
lenou. Začátek výstavby byl pláno-
ván na první polovinu roku 2007 
a  investice měla jít až do výše 40 
milionů eur.
Jelikož se se stavbou stále nezača-
lo, a vypadá to, že se ani nezačne, 
zajímal nás postoj města a  přede-
vším uzavřené smluvní podmín-
ky. Z informací, jež nám podal Ma-
gistrát města Ostravy, jsme zjistili, 
že společnost CTP Invest sice spl-

nila podmínky pro umístění stav-
by - územním rozhodnutím, ale do 
dnešního dne nebylo vydáno roz-
hodnutí o  užívání stavby. Termín 
rozhodnutí o  užívání stavby při-
tom musí být vydán do pěti let od 
měsíce, v němž byla smlouva uza-
vřena.

EXISTUJE TEDY ZE STRANY 
CTP INVEST ZÁJEM STAVĚT? 
Pokud společnosti CTP Invest ne-

bude vydáno rozhodnutí o  užívá-
ní stavby do roku 2012, je prodáva-
jící, v tomto případě město, opráv-
něn požadovat smluvní pokutu ve 
výši 10 milionů korun. Ve smlouvě 
je rovněž zahrnuto předkupní prá-
vo věcné ve prospěch statutárního 
města Ostravy, a  to v  případě, že 
rozhodnutí o užívání stavby nebu-
de do šesti let vydáno vůbec.

ZÍSKÁ MĚSTO LUKRATIVNÍ 
POZEMEK ZPĚT?
Otazník, který stojí nejen za touto 
větou.
Ze smlouvy sice vyplývá, že před-
kupní právo věcné má město, ale 
smlouva rovněž zahrnuje povin-
nost společnosti CTP Invest, že 
převáděné nemovitosti nezcizí 
a  nezatíží zástavním právem bez 

předchozího souhlasu statutárního 
města Ostravy. A právě tento záva-
zek ve skutečnosti společnost neak-
ceptuje. Dle výpisu z  katastru ne-
movitostí k  předmětným pozem-
kům nám magistrát potvrzuje, že 
již v roce 2007 bylo zapsáno zástav-
ní právo smluvní pro Českou spoři-
telnu, a.s., Praha, a to pro zajištění 
pohledávek do výše okolo 22 mili-
onů eur a v roce 2009 zástavní prá-
vo smluvní pro IB GMBH, Vídeň, 

pro zajištění pohle-
dávek do výše téměř 
300 milionů eur.

CO NA TO STA-
TUTÁRNÍ MĚS-
TO OSTRAVA?
„Dopisem náměst-
ka primátora z  čer-
vence 2009 byla za-
slána společnos-
ti CTP Invest vý-
zva k vysvětlení zá-
pisu zástavního práva. Společnost 
dosud na tuto výzvu nereagovala,“ 
sdělila redakci mluvčí magistrátu 
Alena Vojkovská. 

CO DODAT ZÁVĚREM? 
Pokud porovnáme výši smluvní 
pokuty, která činí 10 milionů ko-

run, a výši úvěrů sahající až do výše 
322 milionů eur, které společnost 
CTP Invest čerpala a které byly za-
jištěny zástavním právem na uve-
dených pozemcích, tak se lze jen 
pousmát. 
Jak je vůbec možné, že město své 
investory nehlídá a  smluvní zá-
vazky jsou postaveny tak, že se 
v  případě jejich porušení v  pod-
statě nic neděje? Kdo tedy zodpo-
vídá za sestavení takto špatných 

smluv? Neměli by se radní zamys-
let nad schopností svých právníků? 
Nemluvě o  tom, že výzva náměst-
ka primátora byla společnosti CTP 
Invest zaslána již před osmi měsíci 
a dosud nepodané vyjádření niko-
ho netíží? Nemělo by naopak město 

jednat rázněji a mít zájem pozemek 
získat zpět? Společnost CTP In-
vest přece není pro Magistrát měs-
ta Ostravy neznámý investor, vždyť 
vlastní část průmyslové zóny v Os-
travě-Hrabové. 
Smlouva přece není cár papíru ur-
čený ke skartaci!!!

Mrtvé dědictví. Kdo přebírá zodpovědnost?

Dalším mementem města Ostravy bezesporu je oplocený pozemek v lokalitě náměs-

tí Republiky. Ten zastupitelstvo města v roce 2006 prodalo společnosti CTP Invest, 

a to za účelem výstavby dvou polyfunkčních mrakodrapů, čtyřiadvacetipodlažní budo-

vy Alfa a jedenáctipodlažní budovy Beta. 

Co na to právník? 
Statutární město Ostrava si vů-

bec nemůže být jisté, zda společ-

nost CTP Invest nesměřuje ke sta-

vu insolvence, nebo ji postihla kri-

ze v takové míře, že nemá dosta-

tek financí, aby pokračovala ve 

stavebních pracích, takže před-

mětné pozemky mohla doslova 

použít pouze jako zástavu, aby 

získala další úvěry, které ovšem 

mohla také čerpat na jiné účely.

Situace je z pohledu města bohu-

žel taková, že pokud by se měs-

to rozhodlo od kupní smlouvy od-

stoupit, mohlo by sice získat před-

mětné pozemky zpět do vlastnic-

tví, ovšem muselo by zároveň vrá-

tit zaplacenou kupní cenu a  po-

zemky by zůstaly po odstoupení 

zatíženy zástavním právem. V pří-

padě, že by společnost CTP Invest 

přestala plnit závazky z úvěrů vůči 

svým věřitelům, pak by se tito vě-

řitelé mohli domáhat svých pohle-

dávek ze zástavy, tj. došlo by ke 

zpeněžení zástavy a k uspokojení 

pohledávek ze získaného výtěžku, 

což by ale pro město byla varianta 

velice nepříznivá.

Oplocený pozemek CTP z ulice 28. října
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DIVADLO

HABAĎÚRA 
Premiéra 17. dubna 2010 v 19.00 hodin 

1. repríza 20. dubna 2010 v 18.30 hodin

Divadlo Jiřího Myrona

Čs. legií 148/14, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 135

www.ndm.cz

Současný anglický dramatik a fi lmový sce-

nárista Michael Cooney se soustřeďu-

je především na dva žánry: temné psy-

chothrillery a frašky se satirickými prv-

ky. Habaďúra (známá také jako Nájem-

níci pana Swana) patří k tomu druhému. 

Eric Swan jednoho dne v podstatě náho-

dou zjistí, že sociální systém má jisté trh-

liny, které začne využívat k vylepšení své-

ho rozpočtu. My ho zastihneme v okamži-

ku, kdy mu jeho habaďúry začínají přerůs-

tat přes hlavu a on se z nich snaží vyvlé-

ci. Spolu s ním brzy zjistíme, že to nebude 

tak snadné, a budeme sledovat, jak se sna-

ží přelstít vlastní manželku, psychoana-

lytika, zaměstnance ústavu sociální péče 

a další příchozí. Hra se postupně vyvine 

ve ztřeštěnou komedii plnou záměn, situ-

ačního i slovního humoru. Ideální kus pro 

polechtání bránice a množství hereckých 

příležitostí pro komediální třeštění. 

Režie: Roman Groszmann

Scéna a kostýmy: Sylva Marková

ĆUDNE POPOLUDNIE DR. 
ZVONKA BURKEHO
Hostující Divadlo Astorka Korzo 90, 

Bratislava

26. dubna 2010 v 19.00 hodin

Dům kultury města Ostravy, 

ul. 28. října 124/2556, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111

www.dkmoas.cz

Nejslavnější hra spoluzakladatele, kmeno-

vého autora a režiséra pražského Činoher-

ního klubu Ladislava Smočka o lidumi-

lovi, který se téměř stane několikaná-

sobným vrahem, patří od vzniku diva-

dla k erbovým klenotům repertoáru Či-

noherního klubu. Hru mnohokrát in-

scenovali a přeložili do třinácti jazyků. 

Dodnes je předmětem zájmu divadel-

níků a jako osvědčený titul se uvádí na 

mnoha scénách.

Hrají: M. Miezga, S. Tobias, L. Latinák,

J. Kemka, R. Jakab.

pro děti

KUBULA A KUBA KUBIKULA

Hostující divadlo AHA!, Praha

18. dubna 2010 v 15.00 hodin 

Dům kultury města Ostravy, 

ul. 28. října 124/2556

Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111

www.dkmoas.cz

Mrzne, až praští, a medvědář Kuba Kubi-

kula se s medvídkem Kubulou vydávají na 

dobrodružné putování světem. Koho a co 

na své cestě potkají a jak jim z bryndy po-

může strašidlo, které si sami vymysleli, se 

děti dozvědí v pohádce plné písniček, leg-

race, napětí a fantazie. 

TALK SHOW

VLADIMÍR HRON
Československá abeceda - Vladimír 

Hron 

15. dubna 2010 v 19.00 hodin

Rothschild Palace, 

Mírové náměstí 162, Ostrava-Vítkovice

Tel.: 596 967 954

Vše začalo Abecedou hvězd v červnu 

2000, kdy Vladimír Hron imitoval pro ČT 

pětadvacet osobností české a světové pop 

scény od A do Z. Narozeninová abeceda 

přináší jistě vítané zpestření – pouze čes-

koslovenské interprety, čímž odpadá pří-

padná jazyková bariéra. Speciálním efek-

tem Hronovy nejžádanější show je video-

projekce, která představí kreslené por-

tréty jednotlivých interpretů. Postavičky 

pro tento pořad, jenž se uskuteční v rám-

ci oslav deseti let na špici českého show-

byznysu, nakreslil skvělý karikaturista Lu-

bomír Vaněk.

VÝSTAVA

SÁRA SAUDKOVÁ
Vernisáž 3. května 2010 v 17.00 hodin

Výtvarné centrum Chagall

Repinova 16, Moravská Ostrava

Sára Saudková dokumentuje svůj sou-

kromý život inscenovanými fotografi emi. 

Soustřeďuje se především na vztah mezi 

mužem a ženou. Její aranžované, erotic-

ky laděné snímky jsou drobnými příběhy, 

v nichž vyjadřuje vlastní zkušenosti a po-

city. Zároveň jsou však i zhmotněním žen-

ských představ, obav a snů. Ve své tvorbě 

preferuje černo-bílou fotografi i. Zařadi-

la se do proudu současné české inscenova-

né fotografi e.

POZVÁNKA DO HORNICKÉHO 
MUZEA

HORNICKÉ MUZEUM
Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice

www.muzeumokd.cz

DEN ZEMĚ 2010
24. dubna 2010

Akce pro širokou veřejnost k mezinárod-

nímu svátku životního prostředí.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
30. dubna 2010 

Filipojakubská noc na Landeku – pálení 

čarodějnic v areálu Hornického muzea.

SLET ČARODĚJNIC 
1. května 2010

Tradiční setkání čarodějnic a jejich příz-

nivců. Začátek akce 9.00 hodin.
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J
e to určitě velmi zajímavý pro-
jekt. Bílá kniha ostravské kul-
tury, která „vznikla“ jako sou-

část kandidatury Ostravy na Ev-
ropské hlavní město kultury 2015, 
si klade za cíl podat přehledný sou-
hrn základních informací o historii 
a současnosti ostravské kultury. Pu-
blikace, na níž se podílelo dvaačty-
řicet autorů, je od druhé poloviny 
loňského roku prezentována na re-
klamních poutačích v ulicích města 
s tím, že bude k dostání v říjnu 2009. 
Nejeden Ostravak by si ji jistě rád 

koupil a po prostudování jí vyhra-
dil pěkné místečko ve své knihov-
ně. Jenže, to by Bílá kniha nesmě-
la připomínat yettiho. Stejně jako 
o sněžném muži se totiž i o ní hod-
ně mluví, ale nikdo ji zatím neviděl. 
„Kniha zatím vyšla v  omezeném 
počtu výtisků jako nepovinná pří-
loha přihlášky Ostravy na titul Ev-
ropské hlavní město kultury 2015. 
Její běžnou distribuci připravujeme 
a budeme vás o ní informovat,“ píše 
se už delší dobu na stránkách pro-
jektu Ostrava 2015.

Nejsme i  my samotní Ostravané 
snad součástí přihlášky na titul Ev-
ropské hlavní město kultury 2015 
a nemáme nárok našeho yettiho vi-
dět a pomoci při jeho realizaci? Po-
kud se ale jedná pouze o kandida-

turu ostravského magistrátu, pak 
máme smůlu a musíme dále čekat, 
až nám město ukáže hotovou kni-
hu o nás a našem městě.

Bílá kniha
připomíná yettiho

Opět tři vykřičníky, a čím dál tím dražší

N
ení to tak dávno, kdy 
utichly bouřlivé diskuse 
jak příznivců, tak i odpůr-

ců z řad veřejnosti, a to na téma lo-
go města Ostrava!!! Nejeden Os-
travak si na vykřičníkové logo, kte-
ré prezentuje město, pomalu zvykl 
(jinou možnost také neměl) a smí-
řil se i s tím, že rozpočet města byl 
tehdy za pořízení modrých vykřič-
níků o nějaké dva miliony chudší. 
Poslední dobou můžete v Ostravě 
zahlédnout projíždějící tramvaj či 
minibus celý polepený modrými 
vykřičníky. O  tom, kolik ale stá-
lo polepení dopravních prostřed-
ků, se už tak moc nahlas nemlu-
ví. Možná právě proto, aby to opět 
nerozpoutalo již zklidněné hladiny 
emocí mnohých Ostravaků.

LOGO UŽ I VE VZDUCHU
Podle vyjádření samotného měs-
ta jezdí momentálně v  Ostravě 
– polepené logem – dvě soupra-
vy tramvají a jeden citybus společ-
nosti Dopravní podnik Ostrava. 
Navíc má Ostrava své logo i na le-
tadle společnosti Job Air, které létá 
na linkách Ostrava - Vídeň a Os-
trava - Mnichov. Částka vynalože-
ná na prezentaci města novým lo-
gem činí 4 miliony korun.
Po připočítání ceny za pořízení 
loga zjistíte, že město již jenom za 
logo Ostrava!!! vynaložilo dohro-
mady přes šest milionů korun. To 

bychom za takové peníze moh-
li mít v  Ostravě opravená hřiště, 
chodníky i  lavičky! Škoda, snad 
příště...

OSTRAVA!!!
Veřejná soutěž na logo města by-
la vyhlášena v roce 2005. Do sou-
těže se přihlásilo celkem 72 autorů 
a bylo podáno celkem 150 návrhů. 
Rada města však nevybrala žád-
né z  navržených log, proto město 
oslovilo na podzim roku 2007 pří-
mo konkrétní pražské Studio Na-
jbrt, které bylo odměněno za gra-
fický manuál částkou 1,8 milionu 
korun (bez DPH).
Podle vyjádření města bylo důvo-
dem k oslovení Studia Najbrt to, že 

studio je autorem logotypu mnoha 
jiných měst. Je trochu zarážející, 
že zástupci našeho města pod po-
jmem „mnoha jiných měst“ mají 
na mysli Prahu. Studio Najbrt to-
tiž logo pro jiná města než Prahu 
a Ostravu nevytvořilo!

LOGA JINÝCH MĚST
Redakce Ostravaka oslovila měs-
ta Prahu, Brno, Plzeň a Olomouc 
a zajímala se o jejich loga. Všech-
na dotázaná města, která nám od-
pověděla, mají logo vybrané ve 
veřejné soutěži, nikdo z nich neo-
slovoval konkrétní firmu a odmě-
ny, které města vyplatila vítězům, 
nedosáhly ani čtvrtiny ceny ost-
ravského loga!

Olomouc:
Veřejná soutěž vyhlášena v září 2007.
Přihlásilo se celkem 137 autorů a bylo po-
dáno 245 návrhů.
Autorem vítězného loga je MgA. Jan Kolář, 
Kolargrafik studio.
Odměna vítězi činila 350 tisíc korun za 
grafický manuál.
Polep vozidel MHD (busy, tramvaje) město 
Olomouc nemá a ani o realizaci neuvažuje.

Brno:
Veřejná soutěž vyhlášena v roce 2004.
Přihlásilo se celkem 83 autorů a bylo po-
dáno 223 návrhů.
Autorem vítězného loga je MgA. Věra Ma-
rešová, v té době studentka Vysoké školy 
umělecko-průmyslové v Praze.
Odměna vítězi činila 300 tisíc korun za 
grafický manuál.
Polep vozidel logem na MHD (busy, tram-
vaje) město Brna má. Na každém vozidle 
Dopravního podniku Brno je logo vylepe-
no vždy vpředu, vzadu a na obou bočních 
stranách o velikosti 10 x 42 centimetrů. 
Jedna tramvaj je polepená celá. Na leta-
dlech své logo Brno nemá.

Praha:
Město Praha se nám jako jediné do dneš-
ního dne k logu města Prahy nevyjádřilo.

Plzeň:
Veřejná soutěž vyhlášena v roce 2007.
Soutěže se mohli zúčastnit studenti pl-
zeňských škol nebo studenti s trvalým po-
bytem ve městě Plzni studující umělec-
kou školu.
Přihlásilo se celkem 24 autorů a bylo po-
dáno 40 návrhů.
Autorem vítězného loga je Lucie Kožan-
tová.
Odměna vítězi činila 30 000 Kč za grafic-
ký manuál.
Polep vozidel logem na MHD (busy, tram-
vaje) město Plzeň nemá. Pro účely úřed-
ní a reprezentativní zůstává hlavním sym-
bolem znak města. Plzeň své logo na le-
tadlech nemá.
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Ú
zemní řízení pro kance-
lářský kolos jménem Au-
park Ostrava slovenské in-

vestiční skupiny HB Reavis, kte-

rý by měl zaplácnout dnešní par-
koviště mezi ulicemi Velkou a Pi-
vovarskou, se podle našich nových 
zjištění vleče už více než dva roky.

Jak jsme psali v minulém čísle Os-
travaka, město prodalo  HB Rea-
visu rozsáhlý pozemek v  zajíma-
vé lokalitě kousek od Masaryko-
va náměstí za podivných podmí-
nek v  srpnu 2006. Benevolentní 
smlouva hraje do karet investoro-
vi, jenž proto se stavbou nijak ne-
spěchá.
Teď se k našim otázkám vyjádřila 
Andrea Vojkovská, tisková mluv-
čí Magistrátu města Ostravy. Ří-
ká, že žádost o zahájení územního 
řízení byla podána v prosinci 2007, 
nicméně byla neúplná a z důvodu 
jejího doplnění bylo řízení na žá-
dost investora HB Reavis Manage-
ment CZ přerušeno. Pokuty ale za-
tím uděleny nebyly.
„V průběhu roku 2008 až 2009 by-
ly na žádost investora několikrát 
prodlužovány lhůty pro doplně-
ní dokladů. Další přerušení bylo 
nutné také z důvodu námitek, kte-
ré v  řízení uplatnili účastníci ří-
zení, zejména občanské sdružení 
Žijeme ve městě - Naše Ostrava,“ 
uvedla Vojkovská.
„V  současné době jsou všechny 
podklady a důkazy shromážděny, 
stavební úřad oznámil všem účast-
níkům řízení, že se mohou s těmi-
to podklady seznámit a  následně 
vydá územní rozhodnutí. V  ná-
vaznosti na zákonné lhůty pro do-
ručování písemností v  územním 
řízení tak učiní zhruba do jedno-
ho měsíce,“ dodala mluvčí města.

Průtahy s  výstavbou na tak zají-
mavém pozemku, projekt, kte-
rý přinese do centra místo živo-
ta jen další mrtvé kanceláře, nás 
ale utvrzují v tom, že by město ješ-
tě mělo zatáhnout za záchrannou 
brzdu a  odstoupit od nevýhodné 
smlouvy. Lokalita bývalých Laubů 
by si přece zasloužila daleko citli-
věji postavené domy, které přine-
sou prostory nejen pro práci a ob-
chod, ale i pro bydlení. Radní, za-
chraňte pro Ostravaky Lauby!
Pokud samotný Magistrát nezačne 
intenzivně vytvářet tlak například 
sankcemi na HB Reavis, aby se za-
čaly plnit podmínky smlouvy, pak 
kvůli výhodné kupní smlouvě zce-
la chápeme laxnost investora. Do-
mníváme se, že by se město mělo 
vážně zamyslet nad možností od-
stoupení od kupní smlouvy a  vy-
brat jiného a  spolehlivého inves-
tora, jenž nabídne lepší projekt 
a rychlejší realizaci.

Lukrativní pozemky v  centru 
město přece neprodává jenom 
proto, aby městská kasa utržila 
balík peněz, ale hlavním důvo-
dem je rozvoj a oživení města.

V
  minulém čísle časopisu 
Ostravak jsme psali o  sna-
hách městského obvodu 

zvýšit nájemné v  prodejně Zdra-
vá výživa na Nádražní ulici v cen-
tru města. Prodejnu nejenom na-
vštívilo několik kontrolních orgá-
nů centrálního obvodu, ale byla 
zde hlavně občany města sepsána 

Petice občanů proti nemravnému 
nátlaku vedení radnice Moravská 
Ostrava a Přívoz, s níž byli sezná-
meni zastupitelé města na svém 
březnovém zasedání. Redakce Os-
travaka si myslí, že jde o prodejnu, 
kterou v centru potřebujeme a jež 
by zde měla zůstat zachována.
Petice vás občanů nám názorně 

ukázala, že zde žijí správní Ostra-
vaci, jimž není jedno, co se kolem 
děje. Že stojí za to se ozvat a pod-
pořit věci, které máme rádi. A věř-
te, že pak je reálná šance, aby se 
v našem městě mnohé změnilo.

Více informací na
www.ostravak.info.

Aupark: investor natahuje lhůty, město
je k němu stále tolerantní

Prodejna Zdravá výživa:
petice názorně ukázala, že zde žijí 
správní Ostravaci!!!

Napište nám i vy, co si myslíte

o prodeji městských pozemků

a nevymáhání smluvních

podmínek městem.

redakce@ostravak.info

Parkoviště mezi ulicemi Velkou a Pivarskou vedle staré ostravské radnice.

Ulice Nádražní

14

V
R

A
C

ÍM
E

 S
E

 K
 T

É
M

A
T

Ů
M



U
kázalo se, že kromě par-
kování, což je problém, 
který trápí celou Ostravu 

a Ostravak není schopen ho nijak 
řešit, jsou největším problémem 
exkrementy psích miláčků. 

Sbírání výkalů závisí na osobní 
zodpovědnosti každého občana, 
ovšem na druhé straně na tomto 
sídlišti nenajdete sběrné koše k to-
muto určené. 

Druhým velmi palčivým problé-
mem jsou volnočasové aktivity 
pro děti různého věku. Fifejdy dis-
ponují dětskými hřišti, jež nechal 
vybudovat obvod města, ale hřiš-
tě jsou určena především pro ma-
lé děti. Větší děti pak vyhledávají 
zábavu jinde, a ne vždy vhodným 
způsobem. 

Maminky nás rovněž upozorni-
ly na výskyt injekčních stříka-
ček v  okolí autobusových zastá-
vek a  mnohdy právě i  na těchto 
hřištích. Konkrétně obyvatelé do-
mu na ul. Gen. Píky opakovaně na 
tento problém upozorňují měst-
skou polici, ale nemají pocit, že by 
tento problém výrazně řešila.

Služby a  obchody občanům Fi-
fejd nikterak nescházejí, v  okolí 
najdou vše potřebné. Jediný pro-
blém vidí v  podobě rozestavěné-
ho objektu na ulici Lechowiczo-
vě (původní záměrem byla výstav-
ba lékárny), který se stává sběr-

ným místem odpadků. Tato situa-
ce byla již před časem občany ře-
šena s obvodem města, ale bezvý-
sledně. 

V  neposlední řadě trápí obyvate-
le Fifejd zdevastované asfaltové 
chodníky. Mnohé ulice sice prošly 
revitalizací, ale dle názorů nebylo 
při tom posuzováno stáří užívání. 

Přibližně sedmdesát procent do-
tázaných občanů poukazovalo na 
problém tzv. ostravských lagun. 

Zápach z nich se linoucí je pro 
mnohé nesnesitelný. 

Není vždy v  našich možnostech 
problémy občanů vyřešit, ale sna-
žíme se z  jednotlivých problémů 
nacházet východiska. 

Co trápí obyvatele Fifejd?

Každoroční poplatky za psy kon-

čí v rozpočtu obvodu a neexistu-

je finanční vyčlenění této skupi-

ny a zpětné financování daných 

potřeb. K dnešnímu dni je evido-

váno 2650 psů pro celý obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz, což 

znamená, že příjmy obvodu z po-

platků za psy činí okolo čtyř mi-

lionů korun za rok. Proč tedy ne-

ní přiměřená část investována 

zpět?

Redakce požádala o  vyjádření 

odbor místního rozvoje. Odpo-

věď zveřejníme na www.ostra-

vak.info/aktualne. 

Na otázku, zda existuje možnost 

zpřístupnit veřejnosti nově zre-

konstruované prostory (bazén, 

tělocvična, hříště) Základní ško-

ly Gen. Píky v Ostravě, nám ve-

dení školy oznámilo, že hřiště je 

pro veřejnost otevřeno od dubna 

do konce října. V současné době 

vedení školy zpracovává projekt, 

jenž má dětem umožnit návště-

vu tělocvičny nebo bazénu i v mi-

moškolním čase. 

Problém injekčních stříkaček není 

jen problémem Fifejd. Městská 

policie nám uvedla dvě základní 

telefonní čísla, na která mají ob-

čané v případě nálezu volat, a to 

buď na bezplatnou linku 156, ne-

bo číslo 800 199 922, kde je při-

praven operativní oddíl, jenž dis-

ponuje prostředky pro sběr. Po-

kud mají občané jakýkoliv jiný 

problém, mohou se obracet na 

svého okrskáře. 

Najít řešení obtěžujícího zápa-

chu z  lagun představuje dlou-

hodobou záležitost. V současné 

době provádí hygienický monito-

ring prací na ropných lagunách 

Zdravotní ústav se sídlem v Os-

travě. Zástupce ústavu ing. Bí-

lek nám sdělil, že šetření probí-

hají dvakrát ročně – vždy v  let-

ním a zimním období. Pokud mají 

občané Fifejd jakýkoliv problém, 

mohou se s dotazy obrátit prá-

vě na Zdravotní ústav se sídlem 

v Ostravě.

Pojďte spolu s Ostravakem najít nešvar sídliště Šalamouna
Sídliště Šalomouna patří k další významné obydlené části v centru města.

V měsíci dubnu se v ulicích objeví naše kamelotky a spolu s vámi se pokusí pro-
střednictvím ankety najít nešvary tamního sídliště.

Časopis Ostravak pak v dubnovém čísle otiskne nejpalčivější problém a bude 
hledat jeho řešení!

V minulých dnech jsme prostřednictvím ankety zjišťovali, co vlastně trápí nebo jestli 

vůbec něco trápí obyvatele Fifejd.

Pokud patříte k obyvatelům

Fifejd, napište nám svůj názor 

a připojte se do diskuse na 

www.ostravak.info

ZJISTILI JSME:
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Vážení a milí čtenáři,

vítám vás opět při čtení čtyřstrany časopisu 
Věci Veřejné, která se k vám dostává díky las-
kavé podpoře časopisu Ostravak. Od  února 
se sice příliš nezměnilo počasí, letošní zima je 
opravdu tvrdohlavá (a  já se stejně jako vy tě-
ším, až vysvitne slunko a  vykvetou narcisy), 
zato se toho udála celá řada na naší politické 
scéně. 
Věci veřejné už nehrají roli outsiderů, jichž si ni-
kdo nevšímá. Naopak. Sotva průzkumy všech 
renomovaných agentur, ať už je to STEM, SANEP,
 Factum, Median či CVVM, přisoudily straně 
reálnou šanci pro vstup do  sněmovny, zača-
li na Věci veřejné jejich političtí protivníci dštít 
pomluvy. Nevadí. Věci veřejné to berou tak, že 
se jich ostatní strany začaly bát, a  protože se 
nechtějí o svá korýtka v parlamentu dělit, vy-
dávají ve  svých prohlášeních snůšku lží. Na-
štěstí voliči mají vlastní rozum a  vidí, co kdo 
skutečně dělá. A  Věci veřejné neplatí billbo-
ardy, aby na  nich pomlouvaly své konkuren-
ty, ale už nyní v jednotlivých krajích pomáhají 
těm, kteří pomoc potřebují. 
Kristýna Kočí se společně s několika právníky 
sešla s  lidmi, kteří bydlí v  bytech, jež spravu-
je RPG, a připravuje plán, jak jim pomoci (více 
čtěte na straně 2). A málem bych zapomněla – 
Kristýna Kočí vyhrála elektronické přímé volby, 
při nichž ve Věcech veřejných rozhodují o líd-
rech na  kandidátkách nejen členové, ale též 
příznivci – Véčkaři, a stala se jedničkou na kan-
didátce vašeho kraje pro volby do sněmovny 
(více v rozhovoru na straně 3). 
Kristýně gratuluji a  hlavně jí přeji, aby na  její 
debaty v  Moravskoslezském kraji chodilo co 
nejvíce lidí, aby jim měla šanci vysvětlit pro-
gram Věcí veřejných i  to, jak se chce zasadit, 
aby v tomto krásném koutě republiky bylo ko-
nečně lépe: aby se tu zase dobře dýchalo a po-
ctiví lidé se nemuseli bát, že neseženou práci. 
Věřte, že má vaše kandidátka dobrý plán. Tak jí 
dejte šanci, aby jej mohla naplnit.

Přeji vám příjemné počtení a krásné jaro!

Kateřina Klasnová, šéfredaktorka
k.klasnova@veciverejne.cz

EDITORIAL

KOMENTÁŘE

„ušité na míru“ určitém podnikatelskému subjek-
tu a neméně důležitý je tlak na cenu celého pro-
jektu. Příkladem může sloužit případ v  Polsku, 
o kterém informoval server Aktuálně.cz v článku 
Adama Junka. 
Do  výběrového řízení na  výstavbu dvou úseků 
dálnice A2 z Varšavy do Lodže se přihlásila staveb-
ní společnost z Číny, která nabídla o polovinu niž-
ší cenu za realizaci než ostatní fi rmy. Konkurenční 
fi rmy, které se do výběrového řízení přihlásily, pak 
snížily svou nabídku až o  40 %. Tato skutečnost 
jistě vypovídá o  cenové tvorbě a  nadhodnoce-
ní skutečných nákladů takových projektů, a pro-
to i české dálnice patří mezi jedny z nejdražších. 
Transparentnost (například zveřejnění smlouvy 
se zhotovitelem), jasné zadání ze strany investora 
včetně tlaku na cenu spolu s omezením korupce 

(testování úplatnosti úřední-
ků) je cesta k úsporám ve stát-
ních zakázkách nejen pro sta-
vebnictví.

Jiří Rusnok 
autor kandiduje za Věci veřejné 

do poslanecké sněmovny

Jedná se především o  obchvat Frýdku-Místku 
a dále pak provázanost silnice R48 (rychlostní sil-
nice z  Frýdku-Místku do  Českého Těšína a  dále 
ke  hranicím s  Polskem) se silnicí  I/11 – hlavním 
tahem na Slovensko. Dle informačního letáku Ře-
ditelství silnic a dálnic České republiky by nová sil-
nice I/11 ve směru Třinec, Bystřice nad Olší, Jab-
lunkov a státní hranice se Slovenskem měla vést 
mimo hustě zastavěné území a počítá se s rozšíře-
ním na čtyřproudou silnici. Prozatím byl zprovoz-
něn obchvat Jablunkova a  zahájena stavba prů-
tahu obcí Hrádek. Celý úsek od  obce Třanovice 
po průtah Hrádkem je rozdělen na několik dílčích 
částí. Týdeník Horizont ze dne 15. února informo-
val, že pro úsek Třanovice – Nebory bylo dokon-
ce zrušeno územní rozhodnutí. U ostatních částí 
probíhá výkup rodinných domů. Dokončení kom-
pletní stavby je tak zatím stále v nedohlednu. 

SITUACE V REGIONU JE NAPJATÁ,
CHYBĚJÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ I PENÍZE
Obce, které protíná současná I/11, jsou pod každo-
denním náporem kamionové a automobilové do-
pravy. Informační materiály města Třinec uvádějí, 
že obcí Vendryně dokonce projede až 25 000 vo-
zidel denně. Komplikace přináší množství doprav-
ních nehod a s  tím související několikakilometro-
vé kolony. Frekvence dopravy a časté dopravní zá-
cpy tak neúměrně zatěžují již tak těžce průmyslem 
zkoušené životní prostředí, především ovzduší.
Prvním krokem v  řešení tohoto problému je 
urychlení procedury spjaté s územním rozhodnu-
tím a následným stavebním povolením pro chy-
bějící úseky stavby. Další zásadní otázka je fi nan-
cování celého projektu a s tím související úspory 
pro státní rozpočet. 
Pro žádný úsek dosud nebylo vypsáno výběro-
vé řízení, které musí být transparentní, nesmí být 

Severovýchod republiky v dopravě 
připomíná Divoký západ
Bohužel současná hospodářská krize a stav státního rozpočtu po-

znamenaly i  investice do  výstavby nových úseků silnic a  dálnic 

v Moravskoslezském kraji, v němž především východ na životně dů-

ležité dopravní stavby zatím čeká. Bohužel chybějí nejen stavební 

povolení, ale i peníze na jejich výstavbu.

Pište, mailujte!
ČASOPIS VĚCI VEŘEJNÉ JE OTEVŘEN 

VŠEM, PROTO NEVÁHEJTE SVÉ 
PŘÍSPĚVKY POSÍLAT.

V KOŠI NEKONČÍ ŽÁDNÝ.
KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ AUTORY 

NALEZNETE POD ČLÁNKY, NEBO 
MŮŽETE POUŽÍT

INFO@VECIVEREJNE.CZ

STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM VV NAVŠTIVTE NOVÝ WEB www.veciverejne.cz A ZAREGISTRUJTE SE 1

Chybí obchvat, proto obcemi na Třinecku jezdí tisíce kamionů a osotních aut, které obtěžují obyvatele hlukem a znečišťují ovzduší
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v omezené míře,“ říká Vojtěch Obr z právnické or-
ganizace Juristi. Upozorňuje nájemníky, aby uplat-
nili právo na slevu u pronajímatele bez zbytečného 
odkladu. „Mají šanci uspět,“ dodává Kočí. 

Petr Buček
kandidát VV do poslanecké sněmovny 

za Moravskoslezský kraj
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Proto mnozí původní nájemníci ztratili poslední 
naděje, o byty už nemají zájem a jen čekají, až bu-
dou schopni z  této noční můry utéci a  zařídit si 
nový domov. „Je otázkou, zda se může jednat jen 
o náhodu či je to účelová snaha o  ,vyštvání‘ pů-
vodních regulovaných nájemníků z bytů, na nichž 
se dají vydělat až desítky miliard korun – pokud se 
prodají za tržní hodnotu a nikoli za částky, které 
byly občanům Kunčiček původně státem deklaro-
vány,“ doplňuje Kočí.

ZA NEDŮSTOJNÉ BYDLENÍ PLATÍ VYSOKÉ 
NÁJEMNÉ

Místní přitom platí vysoké nájemné, které se kvůli 
deregulaci stále zvyšuje. Částky odpovídají bytům 
první kategorie. „Současný stav poškození domů je 
přitom relevantním důvodem pro uplatnění práva 
na přiměřenou slevu z nájemného, jelikož nájem-
ce může byt a  další prostory domu užívat pouze 

Kandidátka do  poslanecké sněmovny Kristýna 
Kočí z  Věcí veřejných začala v  březnu s  týmem 
právníků z  organizace Juristi nabízet pomoc li-
dem, kteří už řadu let bojují za  to, aby si mohli 
odkoupit bývalé byty OKD. „Prošli jsme smlouvy, 
jednali s předsedou sdružení BYTYOKD.CZ Roma-
nem Macháčkem, ale protože víme, že napadení 
smluv vyžaduje důkladnou právní přípravu, roz-
hodli jsme se, že začneme už nyní pomáhat kon-
krétním lidem – těm, kteří bydlí v domech, které 
RPG neopravilo a kteří platí neúměrně vysoké ná-
jemné,“ říká Kočí.

SLÍBIL, ŽE OPRAVÍ DOMY. 
PROČ JSOU TEDY TY V KUNČIČKÁCH 
VLHKÉ A PLESNIVÉ?

Podnikatel Zdeněk Bakala v roce 2008 sice zoufa-
lým nájemníkům vzkázal, že na  prodej bytů mo-
hou zapomenout, ale zároveň slíbil, že domy opra-
ví. „Je mi pětadvacet, zrak mám velmi dobrý a to, 
co jsem viděla v Kunčičkách, rozhodně nepřipomí-
ná rekonstruované bytové domy,“ diví se Kočí.
K špatnému stavu neudržovaných domů, které trpí 
podmáčením, zaplavením sklepů, vzlínající vlhkos-
tí, odfouknutím omítek, postupujícími plísněmi 
a jinými sešlostmi vinou naprostého nezájmu ma-
jitele domů RPG o jejich údržbu, značně podle slov 
místních přispívá fakt, že do těchto čtvrtí se stěhu-
jí stovky Romů, kteří devastaci završují zcela. „Hrozí, 
že ostravské Kunčičky budou brzy dalším „Cháno-
vem“, někteří Romové podle místních občanů neu-
stále na ulicích páchají výtržnosti a drobnou krimi-
nalitu,“ popisuje situaci Kočí. 

Jak vyštvat původní nájemníky z bytů OKD? 
Udělat ze čtvrti ghetto, kde se slušní lidé bojí bydlet
Před dvěma lety se podnikatel Zdeněk Bakala rozhodl, že bývalé byty OKD nájemníkům přes všech-

ny předešlé sliby neprodá. Zavázal se však zároveň, že je opraví. „Prošla jsem s týmem právníků desít-

ky bytů v Ostravě – Kunčičkách, které spravuje Bakalovo RPG. Nejenže nejsou opravené, ale z Kunči-

ček se postupně stává ghetto, z něhož lidé utíkají, což Bakalovi hraje do karet – novým nájemníkům už 

nic prodávat nebude muset,“ tvrdí jednička na kandidátce VV do poslanecké sněmovny Kristýna Kočí.

1990: hornické byty vloženy do  společnosti 
OKD a zprivatizovány.

2004: ministr fi nancí Bohuslav Sobotka 
(ČSSD) dokončil privatizaci fi rmy OKD. 
Vláda schválila prodej 46 procent ak-
cií OKD společnosti Karbon Invest ovlá-
dané Viktorem Koláčkem a Petrem Ota-
vou. Karbon Invest se státu zavázal, že 
bývalé služební byty prodá výhradně 
nájemníkům za obdobných podmínek, 
za které byty získal.

2004: kyperská skupina RPG Industries pod 
taktovkou Zdeňka Bakaly koupila Kar-
bon Invest i  s  byty. Bakala se přihlásil 
ke všem smluvním závazkům.

2005: Bakala v  televizi slíbil, že si nájemní-
ci budou moci byty koupit. Ti investují 
do oprav a úprav bytů (mnohé z nich se 
stavěly již v roce 1946 – první tzv. dvou-
letky) většinou celoživotní úspory.

2008: v srpnu Bakala oznámil, že byty prodá-
vat nechce, hodlá je opravit.

2008: podvedení nájemníci zakládají občan-
ské sdružení BYTYOKD.CZ. Petici pro-
ti záměru byty neprodávat podepsalo 
více než dvanáct tisíc lidí.

2009: Bakala vypovídá závazek Smlouvy, 
který měl chránit nájemníky, Sdružení 
BYTYOKD.CZ si stěžuje u Evropské ko-
mise.

2010: Věci veřejné společně s týmem práv-
níků spolupracují se sdružením 
BYTYOKD.CZ a  připravují napade-
ní smluv, které brání původním ná-
jemníkům si byty odkoupit. Nabízejí 
také právní pomoc těm, kteří bydlí vi-
nou RPG v nedůstojných podmínkách 
v neopravených domech a platí vyso-
ké nájemné. „Pomůžeme vám vymo-
ci slevu,“ vzkazuje jednička na kandi-
dátce VV do sněmovny Kristýna Kočí.

Kauza bytů OKD

Otřesný kontrast. Nejprve věřili, že si byty koupí, tak je zrekonstruovali. Teď žijí uprostřed ghetta, kde se bojí, a chtějí se odstěhovat.

www.veciverejne.czPIŠTE, VOLEJTE ADRESA REDAKCE: ŠTEFÁNIKOVA 23, PRAHA 5, TEL.: 236 075 7862

Jednou z forem okamžité pomoci pro postiže-
né občany v záležitosti bytů OKD, kterou mů-
žeme doporučit, případně občanům poskyt-
nout i asistenci, je nárokování slevy z nájem-
ného. Pokud se neutěšený stav domů v majet-
ku RPG týká i vás, ozvěte se Kristýně Kočí na e-
mail k.koci@veciverejne.cz, případně zdarma 
zavolejte na Zelenou linku 800 879 709.

Právní pomoc
Věcí veřejných
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jasnými a srozumitelnými pravidly pro hodnocení 
a danou strukturou a povinným obsahem zamíta-
cích stanovisek. S tím souvisí rovněž rotace a ob-
měna hodnotitelů.
Výzvou do budoucna je řešení problému, zda je 
nutné fi nancovat projekt před poskytnutím splát-
ky dotace a zda nepřejít na průběžný systém pro-
plácení jednotlivých etap projektu.

Máte těsně před státnicemi na Karlově univerzi-
tě, zanedlouho by z vás měla být promovaná po-
litoložka. Dají se vůbec náročná studia s  před-
volební kampaní skloubit?
Už jsem zvyklá. Během celého studia jsem pra-
covala. Nejprve na  částečný úvazek a  násled-
ně i  na  plný v  poslanecké sněmovně. Vždy jsem 
si byla vědoma skutečnosti, že samotné teoretic-
ké znalosti nestačí a  je potřeba mít i  zkušenosti 
z praxe. Ty jsem za téměř tři roky strávené v Kan-
celáři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR roz-
hodně získala. Naštěstí se mi vždy povedlo, aby 
mé pracovní nasazení neohrozilo mé studijní vý-
sledky a  prospěchové stipendium, díky kterým 
jsem měla možnost studovat i v zahraničí. 

Petra Horáková
p.horakova@casopisprazan.cz

Přestěhovala jste se do Ostravy. Zlé jazyky mo-
hou tvrdit, že kvůli volbám…
Otevřeně říkám, že jsem se do Ostravy částečně 
přestěhovala i  kvůli kampani. Ovšem především 
proto, že již téměř rok týden co týden pendlu-
ji (nelétám, jezdím autem a vlakem) mezi Prahou 
a Moravskoslezským krajem, abych region, z ně-
hož pochází velká část mé rodiny, skutečně po-
znala. Víc než půl roku se setkávám s občany kraje 
na debatách a snažím se najít způsob, jak napra-
vit osudovou chybu vlády ČSSD, která desítky ti-
síc bytů OKD doslova na zlatém podnose předa-
la bohatému podnikateli Bakalovi. A bylo jim jed-
no, že lidé do rekonstrukcí bytů investovali mnoh-
dy celoživotní úspory, protože věřili, že si byty od-
koupí.  Je absurdní a nestydaté, že pan Zaorálek, 
místopředseda této strany, nyní lidem slibuje ná-
pravu těchto poměrů. (Více najdete na straně 2 – 
pozn. redakce.)

Tvrdíte, že díky penězům z takzvaných struktu-
rálních fondů neboli dotacím z Evropské unie se 
dá v kraji snížit nezaměstnanost. Jak? 
Otázka nezaměstnanosti včetně nastavení sociál-
ního systému patří k prioritním otázkám (překáž-
kám a zároveň výzvám) rozvoje Moravskoslezské-
ho regionu. Výši nezaměstnanosti ovlivňují přede-
vším podmínky pro rozvoj podnikání, stav doprav-
ní infrastruktury, nastavení systému vzdělání nebo 
přístup k budování nových a řešení problémů sta-
rých průmyslových zón. K rozvoji či zlepšení těchto 
podmínek přispívají právě fondy EU prostřednic-
tvím jednotlivých Operačních programů. Jde o slo-
žitou problematiku, kterou samozřejmě ochotně 
se všemi zájemci osobně proberu. Ale vezměme 
konkrétní příklad, který je – domnívám se – právě 
pro tento kraj nesmírně důležitý. Míra nezaměst-
nanosti klesá v závislosti na vzdělání člověka. Ne-
soulad poptávky a  nabídky pracovních sil (napří-

klad na Bruntálsku, kde je dlouhodobě jedna z nej-
vyšších nezaměstnaností v regionu a zároveň akut-
ní nedostatek kvalifi kovaných dělníků) by měly po-
moci vyřešit Operační programy Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstna-
nost. Bohužel řada lidí vůbec netuší, že podobná 
možnost existuje. To chci změnit.

Máte už vytipované obce či města, nebo kon-
krétní projekty, kde se vy sama zasadíte o  čer-
pání peněz?
Ano. Zůstaňme na Bruntálsku, v regionu, který by 
se mohl stát turistickým centrem, což by přineslo 
celou řadu pracovních příležitostí. K tomu je dob-
ré využít například peněz z  Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce Česka a Polska přímo 
na  realizaci projektů v  oblasti cestovního ruchu. 
V  oblasti dopravy je zase dlouhodobým problé-
mem nedostatečné napojení budovaných prů-
myslových zón na dopravní infrastrukturu regio-
nu, zpožďování dokončení výstavby dálnice D 47, 
modernizace komunikace R 48 či dostavba ob-
chvatu Frýdku-Místku. 
Snahou by mělo být též snížení výrazných regi-
onálních rozdílů úspěšnosti podaných projekto-
vých žádostí. Odlišná úspěšnost může být způ-
sobena tím, že malé obce nedisponují prostředky 
na zaplacení projektového manažera.

Vyřizování dotací je ale zdlouhavé a  Česko už 
má nárok na miliardy z Unie pouhé dva roky…
Často zmiňovanou vysokou administrativní ná-
ročnost projektů je možno snížit efektivní bez-
platnou podporou uchazečů ze strany státu, regi-
onálních rad, krajů či nevládních neziskových or-
ganizací. Nutnost spolufi nancování projektů pro-
centem z  vlastních zdrojů by mohly pomoci ře-
šit půjčky od krajů či státu. Pochybnosti o trans-
parentnosti a objektivitě při posuzování lze snížit 

„Potíže s nezaměstnaností zmírní peníze 
z Evropské unie,“ je přesvědčena Kristýna Kočí
Tvrdí, že vést kandidátku Věcí veřejných v Moravskoslezském kraji je pro ni velká čest i závazek. „Samot-

ný fakt, že o mém postavení na kandidátce nerozhodlo žádné stranické vedení, ale 847 hlasujících čle-

nů a příznivců – Véčkařů, je extrémně zavazující a udělám maximum pro to, abych je, stejně jako všech-

ny občany Moravskoslezského kraje, nezklamala,“ vzkazuje Kristýna Kočí.
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DALŠÍ ROZHOVORY S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI NA www.veciverejne.cz

Kristýna Kočí na jedné z mnoha debat v Moravskoslezském kraji, tentokrát v Bohumíně.

Čtvrtek 1. 4. 2010: Příbor, Frenštát 
Čtvrtek 15. 4. 2010: Karviná
Čtvrtek 29. 4. 2010: Frýdek–Místek, Třinec
(na tyto besedy přijede i Radek John)

Kdy se můžete
v dubnu potkat
s Kristýnou Kočí
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správě věcí veřejných používá podivné praktiky, 
lze ho svrhnout. 

Věci veřejné se v průzkumech stále více posou-
vají přes pětiprocentní hranici, co bude v násle-
dujících týdnech nejdůležitější? 
Pět procent už je nám málo. V průzkumech Čes-
ké televize pro Otázky Václava Moravce Speciál už 
máme v Karlovarském kraji osm procent, v Libe-
reckém šest a  půl procenta, v  Pardubickém kra-
ji devět procent a na Vysočině osm a půl procen-
ta. Musíme přidat ve  všech krajích, abychom se 
ve  volbách dostali přes desetiprocentní hrani-
ci, aby se žádný volič neobával, že když nám dá 
hlas, riskuje jeho ztrátu. Takže signály, že uspěje-
me, jsou celorepublikové, a to nám dává sílu pro-
jít úspěšně volebním šílenstvím, které přináší i ne-
gativní volební kampaně, které proti nám spouš-
tějí jiné strany, protože se bojí, že uspějeme a za-
čneme měnit věci k lepšímu.

Kateřina Klasnová
k.klasnova@casopisprazan.cz

Petra Horáková
p.horakova@casopisprazan.cz

Ale abych to shrnul, jediným důvodem, proč se 
sociální demokraté do  Věcí veřejných pustili, je 
fakt, že nám stoupají preference, stojíme ve dve-
řích sněmovny a oni dostali panický strach, že tam 
uděláme průvan. Tak jim asi jejich američtí porad-
ci řekli, aby na nás vylili kbelík lží. Jenže lži a mani-
pulace na české a moravské voliče nefungují.

Věřil jste, že v přímé volbě obhájíte první místo 
na kandidátce v Praze? 
Jezdím na besedy po celé republice, organizuje-
me mítinky, na kterých podporuji lídry krajských 
kandidátek v  jejich boji o  podporu v  jednotli-
vých místech republiky. Kdyby se lídrem kandi-
dátky v Praze stal někdo jiný, dělal bych pro něj 
bez problémů totéž, co pro ostatní, a těšil bych 
se na  komunální volby, ve  kterých chci udělat 
všechno pro to, aby byl konečně svržen staros-
ta Jančík, který se stal už celorepublikovým sym-
bolem korupce. 
I v nejmenších městečcích České republiky mi ří-
kají: My máme také svého Jančíka. Nebo: My 
tu máme většího Jančíka než vy. Nebo zas: My 
tu máme asi tak polovičního Jančíka. Je třeba 
na  tomto symbolu dokázat, že když někdo při 

Jak se cítíte? Na  jednu stranu jste obhájil post 
lídra na  pražské kandidátce Věcí veřejných, 
na druhou stranu jste se stal terčem pomlouvač-
né kampaně sociální demokracie.
Jsem spíš pobavený zoufalostí místopředse-
dy ČSSD Lubomíra Zaorálka, kterému jsem od-
pověděl v  otevřeném dopise. Pokud si celý do-
pis chcete přečíst, najdete jej například na mém 
blogu na  Aktualně.cz. Víte, ačkoli si to sociál-
ní demokraté nemyslí, já opravdu nemám děra-
vou paměť, proto velmi dobře vím, že jsem ni-
kdy nebyl v žádné fi rmě Romana Janouška a ni-
kdy jsem jako podnikatel neparticipoval na žád-
ných jeho podnikatelských aktivitách a  ziscích, 
natož na nějakém tunelu.
A  víte co je nejzábavnější? Když zloděj křičí, 
chyťte zloděje. VV jsou osočovány, že jsou béč-
kem pražské ODS a  že za  námi stojí přítel Pav-
la Béma Roman Janoušek. Přesto byl ekonomic-
kým náměstkem pražského primátora Béma Jiří 
Paroubek, a to do srpna 2004, kdy se stal minis-
trem místního rozvoje ve vládě Stanislava Gros-
se. Paroubkovu funkci pak převzal šéf pražských 
sociálních demokratů Petr Hulínský. I když ODS 
v roce 2006 vyhrála magistrátní volby a nemuse-
la s nikým do koalice, přesto Hulínskému zůsta-
la důležitá funkce předsedy fi nančního výboru. 
Jestliže tedy Paroubek s Hulínským úzce mnoho 
let spolupracovali s Bémem a média tvrdí, že Ja-
noušek řídí pražskou radnici, tak musel řídit ne-
jen primátora, ale i  jeho spolupracovníky – Pa-
roubka a Hulínského.

VV asi nemohou být odnoží ODS, když v Praze 5 
usilují o sesazení starosty Milana Jančíka...
V  Praze 5 je situace podobná. Šéf sociálních de-
mokratů Paroubek je zde předsedou obvodního 
výboru ČSSD. A  připomeňme si, že téměř před 
rokem na  výzvu VV vystoupili z  Jančíkovy koali-
ce evropští demokraté, a tak se tady Jančík musí 
spoléhat výhradně na hlasy svých koaličních přá-
tel ze sociální demokracie. Věci veřejné Paroub-
ka opakovaně vyzývaly ve  dvou otevřených do-
pisech, aby Jančíka přestal podporovat. Neudě-
lal to. Může tedy za to, že je Jančík dále starostou, 
mocným mužem v ODS, díky němuž se primátor 
Bém – jehož přátelství s  Janouškem leží sociál-
ním demokratům tak v  žaludku – stal znovu šé-
fem pražské ODS.

Je něco, co vás na tom útoku skutečně rozzlo-
bilo?
Spíš mě pobouřily „zaručené informace“ ČSSD, kte-
ré urážely tisíc občanů sdružených v politické stra-
ně Věci veřejné, tisíc čtyři sta čekatelů na členství 
a šestnáct tisíc registrovaných podporovatelů této 
strany, konkrétně jejich tvrzení, že Radek John je 
předsedou politického sdružení pražských podni-
katelů Věci veřejné. To je hanebná urážka lidí, kteří 
chtějí napravit, co parlamentní strany zkazily.

Radek John: Lži o mně by byly k pousmání, 
kdyby neurážely i členy a příznivce Věcí veřejných
Jiný by si možná po spršce negativní kampaně z dílny sociální demokracie rval vlasy a hledal pomoc 

u psychologa, lídr VV Radek John ale při krizích spíš pookřává. „Když jsem točil a potom schvaloval re-

portáže pro pořad Na vlastní oči, taky mi politici vyhrožovali a zkoušeli mě zdiskreditovat. Takže se vlast-

ně nic nezměnilo. Důležitější je, že Věci veřejné mají díky svému programu a lidem, kteří v nich pracují, 

dobře našlápnuto – do sněmovny i na radnice,“ tvrdí.

PORADENSTVÍ VV ZDARMA NA ZELENÉ LINCE 800 879 709 Po - Pá 800 - 1800, So - Ne 1000 - 1800

Předsedu VV Radka Johna můžete v dubnu potkat i v Moravskoslezském kraji, například 29. dubna na debatě ve Frýdku-Místku a v Třinci
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VÝHERNÍ  KŘÍŽOVKA

Tajenka obsahuje výrok primátora města Ostravy, který řekl: „ Město je tam,....(viz tajenka).“
Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu: Vydavatelství X-PRESS, Brandlova 6, 702 00 Ostrava nebo mailem na redakce@ostravak.info. 
Uveďte prosím svoji zpáteční adresu.
Pět vylosovaných výherců získá poukaz v hodnotě 500 Kč do restaurace Lhotka.
Tajenka z minulého čísla Ostravaku II / 2010: Nemůžete v Ostravě dýchat? Odstěhujte se!
Výherci tajenky: V. Mader, D. Hoschová, Z. Švelb, J. Šauer, M. Horáková.
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou výhru.


