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časopis s Ostravaky o Ostravě

Listárna Ostravaka
Dopis čtenáře
Dobrý den,
Váš časopis se mi líbí. S kritikou „tureckého“ hospodaření ostravské radnice Vás musím podpořit. Mám však jednu pochybnost. Můžete mi prozradit, z jakých zdrojů je Ostravak financován? Najdu jej ve schránce, i když ČSSD prohraje volby? Nejste náhodou jen šikovná předvolební propaganda nějaké prachaté politické strany? Stačí mi sledovat hospodaření pražské radnice. Oproti pražskému primátorovi je ten ostravský úplný břídil. Na
pana Johna bych také nevsadil, pokud si vzpomenu na prošustrované stovky milionů za časopis VZP...

Rozbité Masarykovo náměstí
alibismus pánů radních
K tématu se nám vyjádřil náměstek
primátora pan Lukáš Ženatý, který
v době přípravy této investice byl
v zastupitelstvu města v opozici.
Ostravaku ohledně nekvalitní dlažby na náměstí sdělil: „Dnes bychom
měli jasně pojmenovat, zda se stala chyba špatným projektováním,
špatnou realizací (jiný materiál dlažby než v projektu) nebo nedostatečnou údržbou či opravami. K rozsahu
zavinění dnešního stavu ze strany
investičního odboru magistrátu neumím cokoli přesně říci - každá stavba má svůj investiční dozor a další
zúčastněné. Kdo, za co a kolik může, neumím posoudit. Jen připomínám, že ihned po dokončení stavby
byla řešena nekvalitní výsadba stromů na náměstí. Jedním z problémů
je údržba náměstí. Prokešovo náměstí opravuje „velká“ radnice stále a zejména po každé zimě. Obvodní radnice, která má Masarykovo náměstí plně ve své správě, tak nečiní. Nyní především řešíme kdo a za
jakých podmínek opravu provede
a kdo ji zaplatí.“

Čtenář Vladimír Nevidal

Kdo jsme a co chceme
Občané, kterým není lhostejné
dění v Ostravě

N

ejsme členové žádné politické strany a komunální politiku na té nejnižší úrovni, tedy úrovni problémů,
které musíme denně řešit ve svém
okolí, za politiku nepovažujeme.
Jsme skupina lidí okolo čtyřiceti let, kteří v Ostravě bydlí a chtějí
v ní nejen bydlet, ale také žít.
Někteří z nás po dobu studií a někdy i po nich žili jinde, jiní se do Ostravy
před mnoho lety přiženili a další jí snad nikdy
ani na chvíli neopustili. Někteří by se i mohli přestěhovat někam do
satelitního městečka nebo do některé z obcí pod
Beskydami, jiní si to dovolit nemohou. My všichni však
chceme, aby naše město bylo dobrým místem nejen k našemu životu, ale také k životu našich dětí. Proto nám není jedno, co se ve
městě děje. Když jsme se někdy na
podzim loňského roku dali dohromady, vůbec jsme neuvažovali o účasti v letošních podzimních komunálních volbách. Postupem času však zjišťujeme, že bez
přímého vlivu na radnicích budeme jen velice těžko moci ovlivňovat dění ve svém okolí a prostřelit
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hroší kůže pana primátora či pánů
starostů, členů velkých stran, kteří
svou mysl zaměstnávají a i většinu
pracovního času tráví splétáním
sítí v té či oné politické straně a na
správu běžných věci jim, v lepším
případě, prostě už nezbude čas.
Je nás málo a nemůžeme konkurovat řadám straníků velkých politických stran a už vůbec ne jejich

stranickým pokladnám. Vydávání našeho časopisu musíme hradit z vlastních zdrojů a prostředků sponzorů, kterých však vzhledem ke kritickému zaměření našeho časopisu je velice poskrovnu. Vklad politické strany Věci
veřejné v našem časopise má velmi jednoduchý cíl a význam. Věci veřejné v Praze, stejně jako třeba Volba pro město v Hradci Králové, jsou pro nás vzorem toho, jak
lze úspěšně čelit velkým stranám
na komunální úrovni a nenechat

si svůj obvod či celé město ovládnout uskupením několika desítek či set straníků, kteří pak z jeho
majetku financují právě tyto velké
strany. Rady a zkušenosti Věcí veřejných jsou pro nás cenné a užitečné a vážíme si jich. Vždyť ODS
a ČSSD nemají dohromady v celé
Ostravě ani 2 000 členů, společně
však ovládají většinu městských
obvodů a také naše město, město

330 000 lidí. To nám připadá absurdní, to nám vadí a to bychom
rádi změnili.
K naší smůle právě vrcholí panem primátorem zmíněná politická parlamentní kampaň. Proto Vás nechceme zatěžovat a mást
novými tvářemi nepolitiků, kteří
věnují část svého volného času něčemu, čemu věří, a rozhodli jsme
se představit se Vám osobně až po
volbách v červnovém čísle našeho
časopisu.

Říká se, že co člověk, to názor.
Máte-li alespoň trochu podobný názor jako my, ozvěte se, prosím, a podpořte nás. Třeba jen emailem, podnětem nebo názorem, prostě pomozte nám dokázat, že občané Ostravy mají svůj
vlastní názor, který si nenechají
vzít a který si budou hájit. Pomozte nám dokázat, že pan primátor
a páni starostové se mýlí, pokud
si myslí, že pouze
ta správná stranická legitimace a velké množství billboardů a jiné reklamy
jim v dalších letech
prodlouží jejich pohodlný život. Podpořte nás jen tím, že
nám dáte o sobě vědět, vědět o tom, že jste a že vše to,
o čem tady píšeme, vám není lhostejné.
Vůbec nevíme, jak se „dělají volby“, a jen tušíme, co všechno nás
ještě čeká. Ucítíme-li však již dnes
v zádech Vaši podporu, pomůžete-li nám radou nebo dokonce
svou účastí, věříme, že vše zvládneme snáze a s lepším výsledkem.

Děkujeme.
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Masarykovo náměstí vždy bylo centrem kulturního a společenského dění. Není proto divu, že nás jeho současný stav tak velmi zajímá. Řešili jsme plátěné stánky, parkování, nevkusné reklamní poutače. K tomuto místu
máme každý svůj osobitý vztah. Někdo se rád zastaví, jiní zde bydlí a mnozí jen procházejí.

V

minulém čísle jsme upozornili na rozbitou plochu náměstí. Jsme velice
rádi, že jsme v takové míře strhli o „masarykáč“zájem a že se o
případ ihned začal zajímat denní
tisk. Ať už z Deníku či MF Dnes
se dovídáme, že primátor města pan Petr Kajnar je celou situací velmi rozhořčen a pravděpodobně se bude chtít soudit a investiční náměstek primátora pan
Zdeněk Trejbal uvádí, že ačkoliv
město dostalo certifikáty, s největší pravděpodobností není kámen použit z českých lomů, což je

v rozporu se smlouvou. V podstatě se dovídáme jediné. Magistrát
města, jako hlavní investor, má viníka a stal se obětí podvodu.
Redakce Ostravaka je přesvědčena, že nám občanům to nemůže být úplně jedno, kdo je viník,
a kdo oběť. Opět byla podepsána
smlouva, která v konečném důsledku dopadla na nás daňové poplatníky. A proto se ptáme. Kde
byli dnes udivení páni radní, když
náměstí procházelo rekonstrukcí?
V době přípravy projektu byl investičním náměstkem primátora

právě pan Petr Kajnar a podpis
pana Zdeněka Trejbala se objevuje na dodatku smlouvy. Na místo
údivu by se raději měli radní zamyslet nad tím, co pro nás, za naše peníze dělají. Jak je možné, že
město v roli investora a zadavatele
nemá kolem sebe tým profesionálních spolupracovníků a až tři roky
po rekonstrukci a našem upozornění zjišťuje uvedené skutečnosti? A proč městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, jenž má Masarykovo náměstí ve správě nebyl
důslednější při oznamování závad. Opravdu jsme si toho museli

všimnout až my Ostravaci.
Ono není divu, že na rozpadlou dlažbu upozornili až lidé žijící v tomto městě. Náměstí je pěší zónou a limuzíny radních zde
nezavítají. A pravděpodobně ani
sám pan primátor, když v Ostravě nebydlí.
Budeme sledovat kdy, jak a z jakých prostředků se náměstí opraví. Pokud potkáváte při své cestě
centrem města jakékoliv nešvary, napište nám redakce@ostravak.info
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Pan primátor se mýlí
Ostravak není součást
předvolební parlamentní
kampaně

Základem demokracie
je svobodný přístup
k informacím

V minulém čísle našeho časopisu jsme upozornili na skutečnost, že primátor Ostravy pan Petr Kajnar již několik let nebydlí v Ostravě, ale daleko za městem ve Frýdlantu nad Ostravicí. Myslíme si, že pokud s námi nebydlí
a skutečně naše město zná jen zpoza oken svého vozu, kterým projede na radnici a zpátky domů, může jen těžko hájit opravdové zájmy nás Ostravaků.

Pan primátor města Ostravy si vybírá sdělovací prostředky, kterým bude sdělovat informace. Není snad základem demokracie svobodný přístup k informacím? Redakce Ostravaka chtěla pro své čtenáře a obyvatele Ostravy získávat veškeré dostupné informace týkající se činnosti magistrátu. Minulý měsíc jsme požádali magistrát
města o zasílání veškerých tiskových zpráv, které město vydá, a o zasílání informací ohledně chystaných tiskových konferencí.

V

okamžiku, kdy jsme zjistili, že se pan primátor rozhodl znova kandidovat do
zastupitelstva našeho města a pokusit se obhájit primátorský post,
umístili jsme na ulici Místeckou,
ulici po níž každý všední den přijíždí primátor města do práce,
billboard, kterým jsme jej chtěli
přinutit zamyslet se nad „férovostí“ jeho počínání.
Billboardu si téměř okamžitě všiml
nejen pan primátor, ale také média a reakce prvního muže našeho
města na sebe nedala dlouho čekat. Pan primátor přišel s asi pravdivým příběhem o tom, jak se rozvedl, manželce a dětem přenechal
svůj byt v Porubě, znova se oženil se svou druhou ženou a společně již několik let bydlí ve Frýdlantu nad Ostravicí, v domě který tato získala od svých rodičů. Jinde
on ani bydlet nemůže, protože jiný byt už pan primátor nemá. Naše noviny a billboard pak označil
za součást předvolební parlamentní kampaně. (viz. článek Kdo jsme
a co chceme)
Vyjádření pana primátora považujeme za políček všem slušným
lidem žijícím v našem městě. K samotné podstatě věci, kdy má každodenně hájit zájmy jiných lidí, než

i on na procházce zjistil, že
nám v Ostravě chybí chodníky, přechody pro chodce nebo třeba stín stromů,
které chce kácet. Chtěli bychom jej normálně potkat
na ulici nebo třeba v obchodě, tak jak bývalo v Ostravě dříve zvykem.

Uvítací billboard na ulici Místecká

těch, mezi nimiž žije, se vůbec nevyjádřil. To, že se nás ani nepokusil kontaktovat, aby pravdivě zjistil, kdo jsme a o co nám jde, a rovnou využil svého volného přístupu
k médiím a nepravdivě nás osočil,
je zvláštní a zarážející. Odmítáme
i jeho příběh s lidskou tváří. Vždyť
kolik z nás muselo samo řešit podobnou lidsky nepříjemnou situaci nebo zná někoho ve svém okolí,
kdo ji řešit musel. Kolik z nás nebydlí ve svém vlastním bytě či do-

mě a každý měsíc platí nájem? Kdo
z nás má kromě ostatního servisu
k dispozici také měsíční přibližně
stotisícový plat a kdo jiný by nám
měl být vzorem než první muž našeho města? Chtěli jsme po panu
primátorovi, aby se zamyslel a vrátil k nám do Ostravy. Sám od sebe.
Třeba do nájemního bytu. Chceme, aby děti pana primátora chodily do stejných školek jako naše děti, aby i on neměl večer před
domem kde zaparkovat a třeba aby

Pište své náměty či komentáře e-mail: redakce@ostravak.info
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Skutečnost, kdy se pan primátor neumí i k nepříjemným věcem postavit čelem
a jakkoliv je řešit, a namísto toho vše svádí na předvolební boj politických stran,
je pro nás obrovským zklamáním. Fakt, že nás označil za politicky motivované
lidi, pak potvrzuje, že myšlení pana primátora již není myšlením obyčejného
člověka, ale politika, který
namísto svých občanů/voličů hájí zájmy toho či onoho stranického sekretariátu ve snaze udržet si
své stranou vydobyté místo na výsluní.
Slova pana primátora jsou však
hlavně hrubým podceněním stavu občanské společnosti v našem
městě. Podceněním vlastního názoru každého z nás a schopnosti
dát jej veřejně najevo.

Magistrát města nám odpověděl následujícím sdělením:
„Zákon o obcích stanoví, že obce jsou povinny informovat veřejnost o činnosti obce, za což odpovídá
starosta. Primátor města Ostravy v tomto směru spolupracuje s vybranými zástupci sdělovacích prostředků
a organizuje tiskové konference. Jelikož zákon o obcích, ani jiný zákon, statutárnímu městu Ostrava
neukládá povinnost obesílat pozvánkami nebo tiskovými zprávami všechny zástupce sdělovacích prostředků,
rozhodli jsme se, po vyhodnocení současného stavu, Vaší žádosti nevyhovět.“

N

evíme sice, co je myšleno „současným stavem“,
ale celkem nás zaráží, jak
si pan primátor, který je voleným
představitelem města samotnými občany, může dovolit v demokratickém světě vybírat zástupce
sdělovacích prostředků, se kterými bude spolupracovat, a se kterými naopak spolupracovat nebude.
Tím, že je Ostravak časopis s Ostravaky o Ostravě, jako by si pan
primátor vybral, že nebude spolupracovat s občany a nebude jim
sdělovat informace, na které mají
právo. Časopis Ostravak, který se
snaží být sice kritický, ale zároveň
objektivní, by podle nás měl mít
informace týkající se činnosti magistrátu města Ostravy jako první. Máme dvacet let po sametové
revoluci, a nepřijde Vám to stejně
jako nám smutné a zároveň špatné pro nás Ostravaky?

Chtěli jsme vám čtenářům přinést rozhovor s panem
primátorem na téma: Jak se žije Ostravakům v Ostravě.
Pan primátor, bohužel, rozhovor s námi odmítl.

Co na to právník?
Obecně se odpověď jeví jako zcela
zjevně v rozporu s ústavně zaručenou rovností a zákazem diskriminace, protože pokud si město
(primátor) vybírá, komu informace
sdělí, a kdo tedy bude informován
o dění ve městě, tak je to v rozporu se základními principy, jež mají
spočívat v tom, že veřejnost (občané obce) se bude dostávat objektivně ke všem informacím tak,
aby tím byla zaručena jakási kontrola veřejné správy.
Navíc si myslím, že dotaz redakce si vyložili po svém. Myslím si,
že Ostravak nechtěl, aby mu posílali pozvánky, pouze aby měl informace, kdy proběhne nějaké tiskové prohlášení nebo konference, což by se například dalo zveřejňovat na webových stránkách
města.

Pište své komentáře na www.ostravak.info
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TÉMA

Pěší zóna je pro pěší!!!
Tento trend centru schází
Jsme přesvědčeni, že auta na pěší zónu nepatří. Ve všech větších městech má pěší zóna jistý řád a tvoří pomyslné centrum klidu. Jen do Ostravy jakoby tento trend ještě nedošel. Proto redakce Ostravaka podala dotaz na
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), ohledně zabudovaných mechanických zábran-sloupů v ulicích
pěší zóny. Zajímalo nás, proč se v těchto ulicích sloupy nepoužívají, a nebrání tak neustálému porušování dopravního značení, jako je tomu v případě nejfrekventovanějších ulic pěší zóny, ulicích Zámecké a 28. října.
Z MOAP JSME DOSTALI NÁSLEDUJÍCÍ ODPOVĚĎ:

STANOVISKO OSTRAVAKA

Mechanické zábrany jsou funkční a připraveny k využití v případě nutné potřeby. V době od zpracování projektu a realizace těchto zábran došlo ke změnám v pravidlech silničního provozu, a to na základě zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které výrazně změnily podmínky pro jejich využití (bodový systém, jenž účinně trestá porušování dopravních předpisů a do jisté
míry tyto zábrany nahrazuje; naopak je umožněn vjezd vozidlům s označením O1 do pěší zóny).

Instalace mechanických zábran, zcela
jistě stála nemalo peněz a žádná legislativa nezakazuje jejich užívání. Regulaci mechanických zábran má na starost odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu MOaP Jeho vedoucí
pan Vítězslav Bystroň, není na tomto úřadě žádným nováčkem. Již v době přípravy projektu instalace zábran
a pak i během jeho realizace zastával
svou dnešní funkci a jeho současný
přístup považujeme za mrhání našimi
prostředky. Přezíravý postoj ze strany
jeho nadřízených je více než zarážející, proto žádáme vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby lépe dohlíželo na práci svých úředníků. Rovněž jsme přesvědčeni, že zprovoznění těchto zábran nikterak neomezí vozidla s označením O1, náměstí totiž
z určitých ulic zůstane přístupné.

Co na to právník?
Na úvod, zákon č. 361/2001 Sb. je již delší dobu zrušený zákon o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě.
Změna zákona č. 361/2000 Sb.
Smyslem mechanických zábran je zamezení vjezdu vozidel do určitých zón
Bodový systém v tomto žádnou zásadní změnu nepřinesl a v podstatě s tím nesouvisí. Maximálně by bylo možné souhlasit s tím, že přestupku by se dopustil ten,
kdo by nerespektoval značku, která by mu
zakazovala vjezd do zóny, do níž by se nedostal právě proto, že by zde byly umístěny mechanické zábrany, a za tento přestupek by mu byl uložen nějaký „trestný“ bod.
Význam mechanických zábran je odlišný
zejména za situace, kdy se řidiči bodového systému nebojí a nerespektují ho a kdy
ani policie účinně netrestá ty, kteří vjezd
do zón porušují.
Používání mechanických zábran by měl regulovat odbor dopravy, a to ve spolupráci
nebo na podnět městské policie.
Označení vozidel O1 znamená značku
osoby sedící na vozíčku (modro-bílá).
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Výsuvné mechanické zábrany na ulici Zámecká

1st International School
of Ostrava – základní škola
a gymnázium, s.r.o.
Pohádkový sen každého
podnikatele
Argumentem k založení 1st International School of Ostrava – základní
škola a gymnázium, s.r.o. (ISO) v roce 2004 bylo zajištění „chybějícího
článku“ v rozvoji bilingvního (dvojjazyčného) anglicko-českého vzdělávání na úrovni gymnázia v regionu.
Škola měla a má umožnit anglickočeské studium nejen českým dětem,
ale především zahraničním studentům. Přitom je překvapující, že gymnázium neposkytuje mezinárodně
uznávanou zkoušku International
Baccalauréate (IB). Studenti ukončují studium pouze českou maturitou.
Způsob založení a chod tohoto soukromého institutu je velmi ojedinělý, škola je podporována z peněz
veřejného rozpočtu, a to na základě přijetí řádu veřejné služby. Což
znamená, že v době vzniku neexistoval a stále neexistuje konkurenční subjekt poskytující tyto služby.
ISO obývá na základě smlouvy o výpůjčce, to značí zdarma, nebytové
prostory ve čtvrtém patře ZŠ Ostrčilova a rovněž přijala výpůjčku moviBudova školy na Ostrčilove ulici
tých věcí za zhruba 6 milionů korun
v podobě kompletního zařízení učeben. Za dobu ho gymnázia, pražské vzdělávací instituce PORG.
svého působení již získala okolo 18 milionů ko- Vzhledem k tomu, že tato škola nabízí služby obrun z městského rozpočtu. A přitom ISO pracu- dobného rozsahu, výuku vybraných předmětů
je čistě komerčně. Školné dosahuje u českých dě- v anglickém jazyce na úrovni gymnázia (mimo jití 50 tisíc korun za rok a u zahraničních studen- né zakončení studia IB a rovněž českou maturitů je to ročně 100 tisíc korun. Pokud v tuto chví- tou), nebude se již ze strany ISO jednat o ojediněli pochybujete a nevěřícně kroutíte hlavou, vede- lou službu nezbytnou a potřebnou z hlediska hosní města vám nabídne přesvědčivé argumenty na podářského významu. Přestane tedy město školu
www.ostrava.cz., kde se dovídáme, že podpora ne- podporovat?
zaznamenává žádný rozpor.
Úmyslem Ostravaka není jakkoliv zpochybňovat
Ostravak se ptá, proč nebyla vybrána některá výuku na této škole nebo se jakýmkoliv způsoze stávajících státních škol na úrovni gymnázia bem dotýkat pedagogů a studentů této školy, naa proč muselo dojít ke drahé spolupráci s nově opak, chválíme veškeré projekty, které přispívazaloženým soukromým subjektem?
jí ke vzdělávaní našich dětí. Jen nadále budeme
sledovat, zda nemalé, dříve vynaložené prostředky
Jak jsme již zmiňovali, tato škola má velmi výraz- k založení a rozjezdu ISO byly vynaloženy účelně
nou finanční podporu města, protože vytváří služ- a tato škola je nyní po šesti letech, schopna fungobu ojedinělého charakteru v regionu. Nás ovšem vat samostatně a poskytovat nadále kvalitní vzdězajímá, jaký postoj zaujme město v příštím škol- lání v konkurenčním prostředí nebo jedná-li se
ním roce, kdy se na území Ostravy otevřou brá- o další formu podnikání bez rizika za využití veny konkurenčního soukromého česko-anglické- řejných prostředků.

Ostravak dává
palec nahoru:

Ve městě
bude
lékařská
fakulta
Ostravak je rád, že se naše
město konečně dočká v září otevření lékařské fakulty, o
které se Ostravská univerzita
podle vyjádření jejího rektora
Jiřího Močkoře snažila bezmála
padesát let. Málokdo však ví,
že na počátku všeho byla hlavně iniciativa dnešního náměstka primátora pana Luboše Pospíšila (ODS), díky které vznikne letos lékařské fakulta právě
v Ostravě. Je smutné, že Ostrava jako třetí největší město v republice se teprve až teď
dočká otevření lékařské fakulty, což je velmi podobné, jako
jsme se teprve loni po dvaceti
letech od pádu komunismu konečně dočkali otevření dálnice
vedoucí do Ostravy (navíc pouze v jednom pruhu).
Ostravak jenom doufá, že se
všichni přičiní o to, aby ostravská lékařská fakulta fungovala
a udělalo se pro to maximum,
aby si nová fakulta vybudovala dobrou prestiž a úroveň.
Důležité je, aby o fakultu byl
zájem a ona naopak dala šanci ke vzdělání mladým a nadaným lidem.
Nová fakulta je projekt, který
se dá přirovnat k nemluvněti
a bude záležet zejména na přístupu města a univerzity, jak
se bude o toto malé dítko starat, jak se mu bude dařit a co
z něho vyroste a jestli se vůbec dožije dospělého věku...
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ROZHOVOR

livin i vzrůstající nemocnost ukazují jasně, že zde s ovzduším něco v pořádku není.

Vendula Krčmářová je velmi pracovně vytížená mladá žena, která zde
žije od narození a má Ostravu ráda. Pracuje pro organizaci Arnika, která
usiluje o lepší životní prostředí a na práci ji především baví to, že tato
činnost pro ni není stereotypní.

Zdroj foto: Arnika

Můžete nám ve zkratce popsat
činnost Arniky? Jak dlouho pracujete v Arnice a co Vás nejvíce
na této práci baví?
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující
o lepší životní prostředí. Celkem
má Arnika pět poboček: v Praze,
Ostravě, Děčíně, Českých Budějovicích a Jihlavě. Zaměřujeme se
na problematiku toxických látek
a odpadů, ochranu přírody a také poskytujeme veřejnosti bezplatné poradenství. Snažíme se
do rozhodování o životním prostředí zapojit veřejnost. Účastníme se také různých zahraničních
projektů – v současné době třeba
na eliminaci zastaralých pesticidů v Arménii. Spektrum naší činnosti je široké, takže konkrétnější
informace najdou čtenáři například na našem webu.
Ostravskou pobočku sdružení Arnika vedu od podzimu roku 2007. Na práci v neziskovém
sektoru mne baví především skutečnost, že to není stereotypní zaměstnání. V současné době působím zejména v rámci poradny
pro občany, koordinuji projekt
na ochranu alejí v Olomouckém
a Zlínském kraji a podílím se na
některých „toxických projektech“
včetně zahraničních.
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Jak jste se dostala k této práci týkající se životního prostředí?
Vždy mne zajímalo, co kde roste, leze a jak se to jmenuje, takže jsem se dala na studium biologie – konkrétně jsem vystudovala
systematickou biologii a ekologii
na Ostravské univerzitě. K práci
v Arnice jsem se dostala víceméně náhodou, ale jsem za ni vděč-

ná, protože jsem díky této práci
získala spoustu zkušeností. I když
to není klasická biologie, ale spíše
environmentalistika.
Co Vás nejvíce těší či hřeje, čemu či komu jste zde v Ostravě
s Arnikou dokázali pomoci nebo co jste pomohli zachránit?
Dlouhodobě se snažíme, aby se
zbytečně nekácely zdravé stromy,
popřípadě, když už se vykácet
skutečně musí, aby za ně byla vysazena adekvátní náhrada. Proto
jsme se ohradili třeba i proti kácení čtyřřadé aleje v Komenského sadech. Zatím se kácení podařilo odvrátit, ale vyhráno ještě není. Ještě před mým nástupem se
ostravské Arnice podařilo uchránit před kácením park na Havlíčkově náměstí v Porubě.
V rámci poradenství se podařilo pomoci spoustě lidí v různých oblastech – těší mne, když
jsou občané aktivní a stačí jim do
začátku poradit a často pak sami
vyvinou skutečnou iniciativu.
V čem vidíte největší hrozby
ohledně ekologie v Ostravě?
Jednoznačně je současným největším problémem špatné ovzduší. Jeho zkvalitnění by mělo být
prioritou po několik dalších let.
Je sice hezké, že se snažíme do
města dostat investory, zkvalitňovat vzdělávání či získat titul
Město kultury 2015, ale pohrnou se nám lidé do města, které má nejhorší ovzduší v republice? Dokáže mne vytočit, když někdo řekne, že v osmdesátých letech jsme tu mívali černý sníh,
a teď je bílý, a tedy je všecko v pořádku. Naměřené hodnoty škod-

Arnika aktuálně pracuje na petici za čistější ovzduší. Můžete
nám k petici říci něco bližšího?
Dělala Arnika již podobné petice a jaký byl finální výsledek?
Tato petice k ovzduší vznikla jako iniciativa občanů, kteří jsou
nespokojení se zdejším špatným
stavem ovzduší a chtějí, aby odpovědné instituce a úřady tuto situaci řešily. Řekl někdy někdo, že
zákon o ochraně ovzduší platí jen
pro zbytek republiky, ale pro Ostravsko nikoliv? Ne. Zákony jsou
od toho, aby se dodržovaly. Tady už léta zcela beztrestně dochází k jejich porušování. Petice
je možností, aby byl hlas občanů
nespokojených se stavem ovzdu-

ší skutečně slyšet. Možnost podpořit tuto petici svým podpisem
má každý. Petice bude dlouhodobější záležitostí, ale počítáme, že
při dosažení významnějšího počtu podpisů ji předáme adresátům průběžně. Iniciátorkou petice je paní doktorka Schallerová
z Radvanic, která se boji za lepší
ovzduší věnuje již léta.
Co se týče peticí Arniky, tak jich
máme za sebou již několik. Pod
poslední petici za zlepšení legislativy na ochranu stromů jsme
nasbírali okolo 27 tisíc podpisů
a podařilo se i díky ní prosadit
změnu v zákoně.
Co Vy a Ostrava? Co Vám osobně jako občanovi vadí a nelíbí se
na Ostravě, co se Vám zde naopak líbí a která místa máte nejraději?

V Ostravě žiji od narození a mám
toto město ráda, ale samozřejmě
vnímám i některá negativa. Léta jsem žila v centru, a tak velmi dobře znám, jak se centrum
o víkendu „vylidní“. Přitom právě centrum by mělo žít! Mohly by
se tu konat třeba pravidelné trhy
– myslím ale kultivované tradiční
trhy, ne těch pár stánků, které tady teď stojí a dělají ostudu. Velmi
příjemným místem jsou Komenského sady a okolí řeky Ostravice – doufám, že příjemnými místy zůstanou i přes různé plánované zásahy. A rovněž doufám, že
se omezí stavění všelijakých mega nákupních center a podobných plechových krabic v Ostravě i blízkém okolí. Měli bychom
se snažit zkulturnit stávající město, a ne divoce expandovat s hranatými halami do polí. Také zde

chybí propojená kvalitní síť cyklostezek.
Kdybyste měla tu moc v Ostravě něco radikálně změnit, co by
to bylo?
Bude to znít už jako klišé, ale
právě to ovzduší – zdravé životní prostředí je předpokladem pro
spokojený život obyvatel. Zatímco kuřák se může rozhodnout,
zda bude kouřit, a poškozovat si
tak své zdraví, my si nemůžeme
jednoduše říct, že nebudeme dýchat! Pokud se zlepší na Ostravsku životní prostředí, bude tato
oblast vnímána mnohem pozitivněji a město přiláká víc návštěvníků a investorů, kteří zase vytvoří další podmínky pro lepší život
– například pracovní místa.

PETICE ZA ČISTĚJŠÍ OVZDUŠÍ PRO OSTRAVU
Podpořte i vy společně s Ostravakem petici sdružení Arnika požadující
po kompetentních úřadech neprodleně řešení.
Kde můžete petici podepsat osobně v Ostravě:
- vegetariánská restaurace Burfi, Vojanova ul., Moravská Ostrava
- prodejna zdravé výživy Zdravý styl - Ladislav Michalík, Nádražní 36, Moravská Ostrava
- Antikvariát Fiducia, Nádražní 30, Moravská Ostrava
Další místa budou postupně zveřejněna.
Petice je adresována všem kompetentním úřadům a institucím, které mohou situaci ovlivnit:
Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí v ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a zastupitelstvu města Ostravy.
Děkujeme za Vaši podporu!

Petici můžete podpořit i on-line na
www.arnika.org/podepiste/petice-za-cistejsi-ovzdusi-pro-ostravu
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ZAMYŠLENÍ ČTENÁŘE:

Kdo udělá
pořádek
na Stodolní?
DOPRAVNÍ PŘESTUPKY
Na Stodolní ulici jsme skoro každý
den svědky toho, jak zde auta parkují na chodnících nebo na vymezených stáních pro maximální dobu stání třicet minut nebo jednu
hodinu, a to bez označení času za
předním sklem auta nebo s označením času, který již dávno neopravňuje vozidla stát na těchto vymezených stáních (např. na kotouči je čas 11.30, ale ve skutečnosti je
již 16.00 hodin).
Na začátku března si časopis Ostravak řekl, že má policie asi moc
práce s jarním úklidem ve městě,
a tak jí pomůže. Nafotili jsme celkem sedm aut včetně SPZ, která
v daný den porušovala svým parkováním na Stodolní ulici dopravní předpisy, a předali vše městské policii s dotazem, zda budou
konkrétní přestupky nějak řešeny a zda majitelé aut, na které
jsme poukázali, budou pokutováni. Zajímalo nás také, jestli používá městská policie pro sjednávání pořádku na této ulici kamerový
systém, nebo přímo strážníky v terénu?
KDO BY TO MĚL ŘEŠIT?
Podle vyjádření městské policie jsme se dozvěděli, že kamerový systém spravovaný Městskou
policií Ostrava nebyl zřízen, aby
byl prováděn dohled nad dopravou, a není proto využíván na odhalování přestupků v dopravě. Kamery se využívají ke zvýšení bezpečnosti osob a majetku na území města a v případě, že jsou strážníky na kamerovém systému odhaleny přestupky ohrožující bezpečnost účastníků silničního provozu nebo jeho plynulost, jsou na
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místo vyslány hlídky, aby zjednaly nápravu. Dále nám bylo sděleno,
že není úkolem městské policie řešit dopravní situaci na území města, ale pouze se podílet na dohledu
na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích, a proto nehodlá suplovat dopravní policii, neboť odhalování a řešení přestupků na úseku
dopravy spadá prioritně do kompetencí Policie ČR. Navíc z důvodu nedostatku parkovacích míst se
zaměřuje především na místa, kde
je špatným parkováním bráněno
průjezdnosti, je ohrožena bezpečnost ostatních účastníků nebo je
vozidlem tvořena překážka.

Proč a jakým právem
Jiří Paroubek zcela
paralyzoval dopravu
v Ostravě?
?
Závěrem letošního
dubna pořádal Jiří
Paroubek na Prokešově náměstí v Ostravě stranický mítink. Na tom by nebylo nic špatného.
Mnozí Ostravané se
ale ptají, jakým právem toho času obyčejný občan Parou-bek evidentně zneu-žil státní policii, kdo
o
z představitelů Po-licie ČR Ostrava mu
u
umožnil uzavřít na
a
několik hodin frekvenntované silnice v cenntru města? Je snad
d
pan Paroubek nebezpečný pravicový či levicový extremista? V takových případech má masivní nasazení desítek policistů opodstatnění. V případě obyčejného kandidujícího
občana Paroubka patrně ne, spíše se dá uvažovat o zneužití Policie ČR. Navíc u křižovatky ulic Nádražní a pro motorová vozidla uzavřené ulice 30. dubna u prodejny Albert
došlo k vážné dopravní nehodě, která si vyžádala výluku
tramvajového provozu.

Oplocený pozemek CTP z ulice 28. října

Asi není bráno městskými strážníky jako dostatečně nebezpečné vcházení lidí do vozovky kvůli překážejícím parkujícím autům
na chodnících a tato parkující auta vlastně vůbec neničí ani městský
majetek, tj. chodníky...
Obrátili jsme se tedy na Policii ČR
s dotazem, kdo má na Stodolní pokutovat za parkování. Podle státní policie má přestupky týkající
se místní úpravy (včetně nesprávného parkování) řešit především
městská policie, pokud je v dané
obci zřízena.
Po vyjádření městské a státní policie zcela jako občan znejistíte a nevíte, na koho se máte vlastně obrátit, kdo má povinnost udělat pořádek s přestupky, na které přímo
poukážete a které vám jako Ostravakovi znepříjemňují život. Městská policie ne. Policie ČR také ne.
Takže jako občan máte vzít zákon
do svých rukou? Nepřipadne vám
to celé absurdní? Máme ve městě
dvě policie, které se mezi sebou dohadují, kdo to má dělat a mezi tím

Parkování na chodníku - ul. Stodolní

si tady řidiči aut parkují, jak chtějí.
Celou záležitost jsme předložili právníkovi, který zkonstatoval: „Zdokumentované přestupky by mohla řešit jak Policie ČR,
tak i Městská policie Ostrava, ale
rozhodně by přestupky, jako jsou
špatné parkování nebo parkování
na místech, kde se nesmí stát nebo,
tam vozidla stojí déle, než mohou,
měla v rámci města řešit městská
policie, a to v rámci plnění svých
úkolů. Dle mého názoru to jasně
vyplývá jak ze zákona o obecní policii, tak z městské vyhlášky. Odpověď, kterou zaslala městská policie a ve které je mimo jiné uvedeno: „Není naším úkolem řešit dopravní situaci na území města“, tak

takovou odpověď bych označil za
zcela vyhýbavou (účelovou, obecnou), protože dopravní situace na
území města je dle mého názoru
zcela něco jiného než špatné parkování, zákaz státní apod. Pokud
se tedy obracíte jako občan s připomínkami ohledně páchání přestupků na městskou policii, děláte
tak správně, a pokud se snad ona
tomu vyhýbá, obraťte se na město, protože město zřídilo městkou
policii a ředitel městské policie je
podřízen primátorovi.“
BLIŽŠÍ INFORAMCE VÁM
NESDĚLÍ
Zda byli již majitelé aut, na které jsme městskou policii upozorni-

li, potrestáni, dodnes nevíme, natož aby byla vidět zvýšená aktivita strážníků na Stodolní ulici. Jako
slušní občané, kteří chtějí mít „pouze“ pořádek ve svém městě, jsme se
po více než měsíci od městské policie nic konkrétního nedozvěděli.
Pouze to, že zaslaná fotodokumentace byla předána úseku přestupků,
jenž bude činit další úkony spojené
s jejich řešením. K projednání pře-

stupku je zákonem daná lhůta jednoho roku, a přestože jste vy jako
čestný občan nahlásil a zdokumentoval nějaký přestupek, tak nejste
oprávněn podle městské policie získat konkrétní informace o způsobu
řešení přestupků, protože navíc ani
nejste účastníkem řízení.
V některém z dalších číslech Ostravaka se k tématu ještě vrátíme.

Pokud i vy jste denně svědkem toho, jak řidiči parkují svá auta na chodnících či v zákazu bez povolení a nejsou za to nijak potrestání, obraťte
se tedy jako občan na policií, a důrazně žádejte o zjednání pořádku. Nechceme přece víc, než mít ve městě pouze pořádek.
Telefonní linka Městské policie :
Telefonní linka Policie České republiky:

Ono popravdě všichni víme, že sám pan Paroubek by žádná policejní opatření nepotřeboval, neboť okolo 99 procent lidí na Prokešovo náměstí a do jeho okolí nepřišlo na
Jiřího Paroubka, ale na Michala Davida a Scorpions, případně laciný párek či pivo za dvě koruny.
V rámci této předvolební akce byli navíc plně nastoupeni i úklidoví pracovníci města, kteří na tomto shromáždění zajišťovali úklid náměstí. Musíme konstatovat, že úklid
byl proveden velmi zvláštně, protože ještě druhý den jsme
mohli všichni Ostravaci vidět u hlavního vchodu do ZŠ na
ulici 30. dubna plný kontejner oranžových kelímků od piva.
Ostravak zaslal dotazy týkající se tohoto předvolebního
shromáždění na Policii ČR Ostrava, Magistrát města Ostravy a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a v dalším čísle vám Ostravak řekne jejich vyjádření.
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DIVADLO

MUZIKÁLOVÝ
KOKTEJL
2. června 2010 v 19.00 hodin
Dům kultury města Ostravy
ul. 28. října 124/2556, Ostrava
Tel.: 597 489 111
www.dkmoas.cz
Dvouhodinové hudební vystoupení s hity ze všech slavných muzikálů, jako jsou např. Pomáda, Hříšný
tanec, Horečka sobotní noci, Jesus
Christ Superstar, Bídnici, Drákula, Miss Saigon, Kabaret, Chicago,
Vlasy, Mama Mia a jiné. Pořad moderuje Martin Hrdinka.

OPERETA

PRO CELOU RODINU

MAMZELLE NITOUCHE
15. května 2010
v 19.00 hodin - premiéra
18. května 2010
v 18.30 hodin - 2. premiéra
Divadlo Jiřího Myrona
Čs. legií 148/14, Ostrava
Tel.: 596 276 135
www.ndm.cz

HRADNÍ SLAVNOSTI K 6.
VÝROČÍ OTEVŘENÍ HRADU NA
TÉMA HUSITÉ NA HRADĚ
15. května od 10.00 do 22.00 hodin
16. května od 10.00 do 18.00 hodin
Slezskoostravský hrad
Hradní 1, Slezská Ostrava
Tel.: 596 115 967
www.slezskoostravskyhrad.cz

Vtipně napsaný vaudeville je komedií, která v bravurně sestavených
situacích spojuje a zase rozděluje
hlavní hrdiny v kontrastních prostředích kláštera, tabarinu a kasáren. Obě hlavní postavy, Célestin
– klášterní varhaník, a slečna Denisa – klášterní schovanka, se směle pouštějí do dobrodružství velkého uměleckého světa a odvážně vystupují pod uměleckými jmény Floridor a Mamzelle Nitouche.

Slezskoostravský hrad byl pro veřejnost zpřístupněn v květnu 2004
a každým rokem si tento významný den jedné z nejstarších památek
města Ostravy připomínáme formou bohatého hradního jarmarku
s ukázkami různých bitev. V letošním roce se slavnosti konají ve znamení Husitů na hradě.

Autor: Florimond Hervé
Hudební nastudování: Jakub Žídek
Režie: Ondřej David
Scéna: Petr B. Novák
Kostýmy: Zuzana Krejzková
Účinkují: Roman Vojtek, Šárka
Marková, Jan Urban, Hynek Svrček, Kateřina Nováková a další.

Jak a kde
získat
Ostravaka?
Objednejte si časopis Ostravak každý měsíc
zdarma do vaší schránky. Zašlete nám své
jméno a adresu na email: redakce@ostravak.info
nebo na telefon +420 602 576 263 (SMS).

Časopis Ostravak je vždy volně dostupný v Ostravě:
• Dům knihy Librex, Smetanovo náměstí 222/8
• Dům kultury města Ostravy (poradna Ostravak), 28. října 124/2556

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ
NOC 2010
15. května 2010 od 17.00 hodin
do půlnoci
www.ostravskamuzejninoc.cz
Stejně jako vloni otevřou muzea,
galerie a další kulturní instituce své brány veřejnosti v netradičních podvečerních a večerních hodinách a nabídnou bohatý a pestrý výstavní a doprovodný program,
určený všem věkovým kategoriím.
V Ostravě se muzejní noci zúčastní rekordních 21 institucí, které významným způsobem posílí kulturní život města. Všechny zúčastněné
instituce nabídnou během festivalu
vstup zdarma.

Na Hradbách 6
702 00 Ostrava

PRO DĚTI

VESELÁ ZOO
30. května 2010 v 10.00 hodin
Dům kultury města Ostravy
ul. 28. října 124/2556, Ostrava
Tel.: 597 489 111
www.dkmoas.cz

www.hudy.cz

Hlavní třída 557
702 00 Ostrava - Poruba

Zábavný pořad k Mezinárodnímu
dni dětí.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY
NA VYTVOŘENÍ NÁVRHU

Vytvoř maskota
„Ostravaka“
a vyhraj poukaz v hodnotě 5 000,- Kč

do prodejny
Hudy port

Své výtvory zasílejte v PDF formátu ve vektorech do 15. 6. 2010
návrh by měl obsahovat také jednobarevnou variantu maskota pro potisk trik
Adresa: Musorgského 878/6, 702 00 Ostrava, Tel.: +420 602 576 263, +420 725 589 053
E-mail: info@ostravak.info

www.ostravak.info
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VRACÍME SE K TÉMATŮM

Reakce společnosti Sareza
a čtenářů na náš článek

V prvním čísle časopisu Ostravak v lednu 2010 jsme zveřejnili článek Čapkárna se změnila na mrazírnu, kde nic nefunguje,
jak by mělo..., který podle osobních zkušeností autorů článku poukazoval na nedostatky Vodního světa Čapkárna patřící
společnosti Sareza.
Na konci února nás na základě otištěného článku samotná společnost Sareza e-mailem zažádala podle zákona
o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, § 19 Oprava, o zveřejnění tzv. tiskové
odpovědi, a to na stejném místě a ve stejném rozsahu jako byl původní článek.
Nejabsurdnější na celé záležitosti je, že společnost Sareza pravděpodobně o deset let zaspala dobu a odkazuje na zákon, který byl
14. března 2000 zrušen. Starý zákon byl
nahrazen s účinností od 14. března 2000
tiskovým
zákonem
č. 46/2000 Sb.

Nově osvětlený přechod na Nádražní ulici

Když se chce, všechno jde

Navíc v oficiálním stanovisku, které chtěla
společnost Sareza uveřejnit jako svoji tiskovou odpověď v časopise Ostravak, bylo mimo jiné uvedeno, že
jsou si vědomi, že masážní lůžka ve Vodní jeskyni neplní zcela svoji funkci a v létě plánují jejich technickou úpravu. A pokud jde o dlažbu, Sareza napsala, že ve svých
zařízeních vyžaduje
u dlažby vždy o úroveň
vyšší protiskluz, než Vodní svět - Čapkárna
jaký stanoví norma, ale
přesto byl na Čapkárně v září loň- že mnohé věci nefungují nejen na
ského roku proveden ještě pro- Čapkárně a v celé Sareze, ale také
tiskluzový nátěr „navíc“.
na ostravské radnici...
Nikomu z města asi nevadí, že rekonstrukce Čapkárny stála nemálo peněz a již po dvou měsících
provozu se zde dodělával protiskluzový nátěr navíc, po roce se
zde budou také opravovat trysky v jeskyni, a když navíc městská společnost něco řeší, tak jedině podle zákona, který několik
let neplatí. Není zde opravdu něco
špatně, jak bylo zmíněno v lednovém Ostravaku?
Díky tomu, že se jedná o městskou společnost, tak si myslíme,
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Po vydání článku v našem časopise a po zveřejnění oficiálního stanoviska společnosti Sareza na jejích webových stránkách www.
sareza.cz se nám začali ozývat jak
návštěvníci Vodního světa, kteří Čapkárnu hájili, protože ji mají rádi, tak i ti, kteří měli podobně špatnou zkušenost stejně jako
autoři uveřejněného článku. Těch,
kteří si stěžovali právě na chlad,
špatnou orientaci a vyhozené peníze za rekonstrukci, je bohužel
většina. Nejsme to právě my Ostravaci - návštěvníci zrekonstru-

Děkujeme úředníkům, že nás Ostravaky vyslechli a částečně udělali
to, na co jsme je z vlastní iniciativy
upozornili v minulém čísle našeho časopisu v rámci jarního úklidu
ve městě. Díky aktivitě Ostravaka
máme nejenom nastříkané některé nové zebry v centru, ale městský
obvod odstranil i dopravní značku u neviditelného přechodu pro
chodce u Kuřího Rynku a na Ná-

ované Čapkárny, kteří by se zde
měli cítit spokojeně?
Dne 25. března 2010 časopis Ostravak odpověděl na email vyžadující tiskovou odpověď společnosti Sareza následovně:
Vaší žádosti nelze v současné době vyhovět, protože dle našeho názoru jednak nenaplňuje všechny
zákonné náležitosti, jednak se domníváme, že uveřejněným článkem jsme se nijak nedotkly jména nebo pověsti společnosti Sareza, s.r.o.
K našemu emailu se nám společnost Sareza nijak nevyjádřila.

Tisková odpověď se běžně užívá v novinářské praxi. Pokud
zveřejníte v tisku informace,
které se dotýkají např. cti nebo
dobré pověsti, tak subjekt,
kterého se to dotýká, má právo písemně požádat vydavatele o opravu a uveřejnění svého vyjádření k tématu. Žádost
musí být doručena podle zákona číslo 46/2000 Sb. nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění napadeného sdělení v periodickém tisku, jinak právo na
uveřejnění odpovědi zaniká.

Všechny názory čtenářů na téma Čapkárna naleznete v archívu na www.ostravak.info

dražní ulici v centru přibyla nová
lampa osvětlující přechod, která
zaručeně zvýší bezpečnost chodců v nočních hodinách. Jaro teprve začalo a my doufáme, že tímto
úklid města zdaleka neskončil.
Škoda jen, že na tyto nešvary páni úředníci nepřišli sami, přestože je to jejich povinností. Je asi pro
ně pohodlnější, když je na někte-

ré věci upozorní samotní Ostravaci a pak teprve dají do pořádku to,
už měli mít uděláno dávno. Sám
Ostravak bude dále poukazovat na
nešvary ve městě, protože podobných nešvarů potkáváme na ulici
v Ostravě denně mnoho. Pokud víte i vy o nějakém nešvaru, nebojte
se nám ho poslat!

NEŠVAR MĚSÍCE

Slovo chodník vznikl přece od slova chodit, ale v centru Ostravy
toto pravidlo pravděpodobně někteří radní vůbec neznají nebo neuznávají. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pravděpodobně s přicházejícím slunečným

Yetti se konečně zjevil:
Bílá kniha už vyšla
V polovině dubna proběhla médii zpráva, že konečně vyšla Bílá kniha alias Yetti, o které Ostravak psal v minulém čísle časopisu.
Jsme rádi, že je kniha konečně na
světě, jenom si říkáme, jestli by
to příště nešlo udělat lépe. Slibovat lehkovážně občanům, že kniha bude v prodeji na podzim 2009,
a přitom se na pultech objeví s půl
ročním zpožděním, nám připadá
vůči Ostravakům velmi nefér. Přitom by stačilo tak málo, zodpo-

vědně si stanovit reálný termín,
kdy má kniha vyjít a pouze jej dodržet.
Kniha je spojena s kandidaturou
města o titul Evropského města kultury 2015, a právě samotné
město Ostrava by mělo být vzorem všem a plnit slíbené termíny. Pokud si magistrát dělá legraci z občanů v takových malých věcech, tak potom se až bojíme domyslet, jak to vypadá na městě při
závažnějších rozhodnutích. Neby-

lo by to u nás v Ostravě hned lepší,
kdyby si páni radní od příště začali zodpovědně plnit včas slíbené
úkoly, nebo si začali dávat reálnější termíny?
Kde můžete Bílou knihu získat?
Knihu můžete zakoupit ve všech
Ostravských informačních centrech a dále je distribuována po celé ČR například v síti Knihcentrum. Bílá kniha alias yetti stojí
290 korun.

počasím a vidinou přílivu peněz
za pronájem veřejného prostranství do městské kasy povoluje
v centru restaurační zahrádky ve
velkém. Pak se stává každodenní rutinou, že zahrádky jsou skoro
přes celý chodník (mají přece povolení ), nikomu z úřadu to nevadí
(hlavně, že platí ) a pro nás chodce
už není až do podzimu na chodníku žádné místo...
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Zaplatí Jindřichov dvakrát?

EDITORIAL

V

Řešení nezaměstnanosti podle Věcí veřejných:

peníze z Evropské unie

Rozpadající se torzo budovy, která měla původně sloužit jako provozní budova ke sběrnému dvoru, to je i po osmi letech obrázek
v Jindřichově ve Slezsku. A to přesto, že obec již stavbu zaplatila
v letech 2002 – 2003. Letos se ji chystá zaplatit podruhé a snad konečně i dostavět.

Už za tři roky skončí možnost využívat peníze z evropských strukturálních fondů, kde bylo pro Českou
republiku nachystáno téměř 700 miliard korun. „Musíme co nejrychleji začít čerpat na to, co lidé skutečně potřebují – především na vytvoření nových pracovních míst,“ tvrdí jednička moravskoslezské kandidátky Věcí veřejných Kristýna Kočí.

Desatero Věcí veřejných
pro zlepšení situace s čerpáním
z evropských fondů

Klasnová, šéfredaktorka
Kateřina Klasnová
k.klasnova@veciverejne.cz

STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM VV

foto: Petr Slíva

ilustrační foto: Jan Hrdina

Vážení a milí čtenáři,
vítejte na stránkách dubnového vydání časopisu Věci Veřejné, již tradičního čtyřstránkového vkladu v časopisu Ostravak. Jaro si letos
dává na čas, zato volební „šílenství“ před květnovými parlamentními volbami se rozjelo naplno. A jako vždy mezi nejoblíbenější disciplíny předvolebního boje po česku patří negativní kampaň diskreditující politické protivníky. Někteří politologové dokonce tvrdí, že jde
o nejtvrdší politickou bitvu od listopadu 1989.
Není divu – zdá se, že se může výrazně změnit
politická mapa naší republiky, všiml si toho už
i prezident Václav Klaus. ODS dramaticky ztrácí preference díky vnitřní rozpolcenosti a nejrůznějším aférám a zatím není úplně jisté, zda
jí z debaklu pomůže nový lídr Petr Nečas, který
vystřídal zdiskreditovaného Mirka Topolánka.
Zvlášť když někteří „fištróni“ na kandidátkách
zůstali – třeba pražský primátor Pavel Bém
nebo místopředseda Ivan Langer.
Ale nechme politickou konkurenci spát a podívejme se na radostnější záležitosti. Podle posledních průzkumů Věci veřejné překročily dokonce dvanáctiprocentní hranice. Předseda
strany Radek John na dubnové konferenci VV
řekl, že když srovná preference z doby před půl
rokem, kdy se chystaly nakonec zrušené předčasné volby, a současnou situaci, má dojem, že
kdyby se volby odložily ještě o půl roku, Věci
veřejné by dokonce mohly vyhrát :-). Myslel to
samozřejmě s nadsázkou. Stejně jako ostatní
lídři v regionech a členové VV i on je voličům
za jejich podporu vděčný a doufá, že koncem
května do volebních uren hodí volební lístky
s číslem 4. Ano „čtyřka“ podle losování patří
právě Věcem veřejným.
Věci veřejné nejsou pražská strana, jak se jí snaží její rivalové říkat, konečně, přečtěte si články
v dnešním vydání časopisu a uvidíte to sami.
Vaše jednička v regionu Kristýna Kočí naplno
rozjela pomoc lidem, kteří bojují za odkoupení
bývalých bytů OKD a kauza má opět pokračování. Neméně zajímavý je i rozhovor s dalším
kandidátem za VV, hercem Vladimírem Polákem, kterého vídáte (nejen) na prknech Národního divadla Moravskoslezského.
Budeme rádi, když nám napíšete svoje názory a postřehy na info@casopisprazan.cz, a také
pro vás máme malé – doufám, že příjemné,
překvapení – za pár týdnů dostanete do schránek speciální vydání časopisu Věci Veřejné přímo pro váš kraj.
Mějte se krásně a zachovejte nám přízeň

V

TÉMA

Stavby v Jindřichově zavánějí korupcí, a to v mnohem vyšších částkách než tisícikorunách do „kapsiček“ zastupitelů

V roce 2002 se Jindřichov rozhodl, že přestaví bývalý dům dětí a mládeže na nový obecní úřad, vybuduje sběrný dvůr a v něm provozní budovu
sloužící jako sklad, garáže a dílna. Rozhodně chvályhodný čin. Dům dětí a mládeže se přebudoval
na obecní úřad a zkolaudoval v roce 2006, stejně tak i sběrný dvůr. Bohužel jeho provozní budova chátrá dodnes. Proč? V roce 2002 totiž vypsala obec výběrové řízení, v němž vyhrála firma
místního podnikatele, člena zastupitelstva a rady
obce a v té době i předsedy stavební komise obce
Jindřichov, a to s nabídkou 4,8 milionu korun
za kompletní realizaci obecního úřadu, sběrného
dvoru i provozní budovy. Ještě v prosinci 2002 jí
obec poukázala na účet 2,2 milionu a firma začala stavět. Zarážející je pouze fakt, že na stavbu neměla v té době žádné stavební povolení.
Jeden z účastníků stavebního řízení podal námitku u soudu. Ten vydal předběžné opatření a zakázal firmě stavět do doby, než získá řádné stavební
povolení. Přesto obec i po soudním zákazu stavět
převedla firmě dalších 2,5 milionu korun. Původní projektovou dokumentaci pak rozdělila na tři
samostatné stavby, což bylo v rozporu s vyhlášeným výběrovým řízením. Proč se tak stalo, není
dodnes jasné.
ZASTUPITELKA BOJUJE ZA VRÁCENÍ
1,7 MILIONU DO OBECNÍ KASY
Obecní úřad sice funguje v nové budově, sběrný dvůr je také v provozu, ale zastupitelstvo obce
schválilo v rozpočtu na rok 2010 částku 800 tisíc
korun na dokončení stavby, kterou už jednou zaplatilo, tedy provozní budovy. Podobně je to se
zateplením obecního úřadu. Původní projektová
dokumentace s ní totiž počítala a obec jí i zaplatila. Přesto loni požádala kraj o dotaci na zateplení fasády. A světe div se, dotaci dostala – dalších téměř 900 tisíc (z toho 400 tisíc korun od kraje a zbytek z rozpočtu obce) na zateplení, které už
jednou obec zaplatila.
Normálnímu smrtelníkovi vyvstává jistě mnoho
otázek. Proč obec vyplatila firmě zálohu, když věděla, že má od soudu zakázáno stavět? Proč ne-

požadovala vrácení peněz za neprovedené práce? Proč dělal majitel stavební firmy stavební dozor sám sobě? Proč neupozornil, že se nezatepluje, a nechal zkolaudovat další neprovedené stavební práce? Nevzniká neoprávněný prospěch?
Stejné otázky si klade i členka strany Věci veřejné
a zastupitelka obce Olga Havlová. Podala dokonce i trestní oznámení, ale zatím, jak sama říká, je
to boj s větrnými mlýny. Přesto je odhodlána bojovat dál a téměř 1,7 milionu korun by ráda vrátila
do obecní pokladny.
Aleš Martínek
a.martinek@casopisprazan.cz

Kristýna Kočí na besedě v Novém Jičíně

„Složitá administrativa a zejména liknavost českých úřadů způsobily, že jsme doposud z evropských fondů vyčerpali jen malou část prostředků.
Přitom nám chybějí peníze k nastartování ekonomiky ochromené krizí a k obnově pracovních
míst,“ říká předseda Věcí veřejných Radek John.
Evropské fondy bohužel nefungují jako záložna, takže peníze, které nevyčerpáme, prostě propadnou. I když úřednická vláda schválila návrhy legislativních změn, díky kterým by mělo dojít ke zrychlení čerpání, na účty českých příjemců
zatím přišlo jen 70 miliard korun. A nejhorší je, že
o dotace nedovedou požádat ani samotné obce
„Jaká ve skutečnosti byla ona informační kampaň
ministerstva pro místní rozvoj za 400 milionů korun, když například Bruntál neuměl správně požádat o dotace na opravu školky, takže ji úředníci zamítli? “ ptá se jednička na moravskoslezské kandidátce VV Kristýna Kočí.

Napsali nám
z radnice
Do redakce přišel čtyřstránkový elektronický
dopis podepsaný starostou Jindřichova Vlastimilem Adámkem a místostarostou Petrem Jarošem. V e-mailu se oba pánové ohrazují vůči
informacím, které jsme už o Jindřichově uvedli. Končí těmito slovy: „Vámi zveřejněný článek je nepravdivý a vůči zastupitelům, funkcionářům i zaměstnancům obce, jakož i vůči
všem poctivým občanům urážející. Proto požadujeme, aby Vaše strana ve svém zpravodaji, ve kterém nepravdivé údaje uvedla, své pochybení napravila a to tím způsobem, že zveřejní obsah našeho přípisu. Jako za slušné rovněž považujeme zaslání písemné omluvy autora článku. V opačném případě využije obec
všech zákonných možností k tomu, aby očistila své dobré jméno v očích občanské veřejnosti. Současně pak zveřejníme pravdivé informace o Vaší kandidátce paní Havlové.“
Redakce ale netuší, zač by se měla omlouvat. Korupci v Jindřichově potvrdila i nezávislá studie Transparency International, kterou má jak naše zastupitelka Olga Havlová,
tak redakce k dispozici.
(ves)
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ZA PADESÁT MILIONŮ GOLF
A LIDÉ TAM PŘITOM NEMAJÍ PRÁCI
Věci veřejné požadují zjednodušení a zprůhlednění celého systému čerpání dotací. „Možnost ve-

řejné kontroly je v současné době velmi omezená, zejména u takzvaných regionálních operačních programů,“ říká Radek John. Několik podezřelých a předražených projektů je dokonce předmětem policejního šetření a hrozí, že bude úplně zastaven přísun peněz nejen do regionálních
operačních programů. „Například v Karviné, kde
na jedno pracovní místo čeká 67 nezaměstnaných, se za padesát milionů korun z evropských
fondů nesmyslně postavilo golfové hřiště,“ poukazuje na nehorázné chyby v čerpání Kočí.
Věci veřejné se budou snažit zabránit tomu, co visí
jako strašák nad Českou republikou: jde o případ
Řecka, které velkou část udělených dotací muselo
nakonec kvůli špatným projektům do Bruselu vracet. Hůře na tom bylo snad už jen Bulharsko – to si
kvůli korupci před časem vysloužilo stop pro veškeré evropské finance.
Věci veřejné chtějí celou situaci okolo čerpání prostředků z evropských fondů napravit, k tomu by
mělo stačit realizovat následujících deset bodů.
Jan Hrdina
j.hrdina@casopisprazan.cz

Zjednodušení administrativy spojené
s čerpáním fondů, která obce i živnostníky
od využití dotací odrazuje.
Zprůhlednění systému čerpání a subjektů,
které se na procesu podílejí.
Zřízení centrálního poradenského místa pro
získávání peněz z EU (například Centrum pro
regionální rozvoj). Nutná je také větší spolupráce jednotlivých úřadů, které se na administraci evropských projektů podílejí.
Posílení personálních kapacit nabízejících
bezplatnou pomoc se zpracováním žádostí pro neziskové organizace, občanská
sdružení, malé obce, popř. živnostníky.
Zavedení důkladné vstupní i průběžné
kontroly projektů a pomoci při odstraňování chyb, aby bylo eliminováno riziko pozdějšího navracení dotací kvůli nedodržení
stanoveného postupu.
Přizpůsobení harmonogramu a zaměření
výzev potřebám rozvoje ČR, aby nedocházelo k tomu, že některé oblasti čerpání jsou
přeplněné a o některé není zájem. Peníze
z nich pak propadnou.
Pravidelnou elektronickou aktualizaci příruček pro žadatele a příjemce v průběhu
otevřených výzev.
Rozšíření praktického vzdělávání žadatelů
a příjemců podpory na úkor obecné informační kampaně.
Sjednocení poskytovaných informací, zavedení jednotných pravidel pro přípravu
projektů a vytvoření vzorových projektů
a jejich dokumentace s příklady rozpočtů
a jejich reálné aplikace.
Zvýšení profesní kvality hodnotitelů a zavedení jejich rotace, aby nebylo možné
projekty subjektivně ovlivňovat.

Nemocnice ve Frýdku-Místku potřebuje rekonstrukci
Nejpalčivějším problémem
zdravotnictví na Frýdecko-Místecku je stav chirurgického pavilonu ve frýdecko-místecké nemocnici. V roce 2007
musela být budova nemocnice kvůli chatrné statice prakticky ze dne na den evakuována. Okamžitě byla
vyklizena všechna tamější pracoviště: chirurgicko-traumatologické, ortopedické, urologické, kardioangiologické, radiologické, centrální
operační sály, chirurgická JIP, lůžková oddělení
a ambulance.
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PIŠTE, VOLEJTE

Tato pracoviště byla přesunuta do ostatních částí nemocnice a dodnes fungují jen v omezené
míře, často v nevyhovujících podmínkách. Nemocnice není nafukovací, ostatní obory se proto musely také uskromnit. Tím došlo k dalšímu
snížení komfortu pacientů i personálu, prodloužily se čekací doby na operace a klesl celkový počet lůžek.
Nemocnice se z toho dodnes nevzpamatovala. Samo přestěhování stálo kvůli dodatečným
stavebním úpravám desítky milionů korun. Starý pavilon čeká demolice. Dotace, potřebná
na „znovuvybudování“ pavilonu, výrazně převy-

šuje půl miliardy korun, někteří hovoří i o miliardě. Není známo, zda, kdy a odkud tyto peníze přitečou.
S každým dalším rokem tohoto neutěšeného
stavu přirozeně klesá chuť lékařů spojovat svou
odbornou budoucnost s Nemocnicí ve Frýdku-Místku. A dobré zdravotní sestry se špatně hledají i do podstatně lépe fungujících nemocnic.
Pokud se rychle nenajde řešení (rozuměj peníze), čeká Nemocnici ve Frýdku-Místku neradostná budoucnost.
Dalibor Hrabec
předseda klubu VV Frýdek-Místek
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Zakládejte občanská sdružení,
usnadní vám boj proti RPG

V

V plesnivém domě žádejte slevu na nájemném

„Můj optimismus posilují volební
preference Věcí veřejných,“
říká Vladimír Polák

Věci veřejné kontaktuje čím dál víc nájemníků ze zdevastovaných domů v Ostravě – Kunčičkách. „S prosbou o pomoc při získávání slevy z nájmu se na mne nájemníci bytů patřících RPG obracejí každý den,“
říká Kristýna Kočí, jednička moravskoslezské kandidátky Věcí veřejných. Co dalšího lze udělat, aby se Bakalova RPG konečně chytila za nos a přestala v Ostravě vytvářet ghetta plná holobytů?

Za Věci veřejné původně kandidoval v Moravskoslezském kraji jako lídr. „Bohužel kvůli posunu volebního termínu a časového křížení práce herce a komunálního politika jsem si uvědomil, že se nemohu
plně věnovat předvolební kampani,“ vysvětluje Vladimír Polák, proč se stáhl z prvního místa kandidátky. Věci veřejné ale plně podporuje dál.

V jednotě je síla. Společný boj zoufalých nájemníků přitom nemusí
mít jen podobu demonstrace.

Vojtěch Obr z právnické organizace Juristi přijal
pozvání Kristýny Kočí do Ostravy a prošel si s jedničkou na moravskoslezské kandidátce Věcí veřejných problematická místa v Ostravě – Kunčičkách. „Jedním z největších úskalí, se kterými jsem
se setkal, je fakt, že každá z postižených lokalit má
svoje specifické potíže. Pro lepší obranu obyvatel
je nezbytné táhnout za jeden provaz,“ radí Obr.
K naplnění tohoto cíle je vhodné zakládat lokální
občanská sdružení, která z titulu právnické osoby
mají větší pravomoci.
VV ZAKLÁDAJÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ZA ROZVOJ KUNČIČEK
Proto se Juristi a kandidát do sněmovny za Věci
veřejné Petr Buček dohodli na další formě pomoci lidem z bytů patřících RPG. Buček je odhodlán
založit první lokální apolitické občanské sdružení
Za rozvoj Kunčiček. Vojtěch Obr z právnické organizace Juristi přislíbil, že pomůže vytvořit stanovy a provede všechny kroky potřebné k zaregistrování tohoto sdružení. K podobnému kroku vyzýváme i obyvatelstvo dalších postižených lokalit. Nespornou výhodou je například to, že lokální občanská sdružení mohou více spolupracovat
s úřady svých městských obvodů. Samozřejmě
nejefektivnějším způsobem řešení by bylo získá-

PORADENSTVÍ VV

ní spojenců na všech úrovních státní správy. Tento krok je jen v rukou voličů.
O tom, jak majitelům bytových jednotek záleží
na lidských osudech a vyhovujícím životním prostředí, jsem se osobně přesvědčil, když jsem se
dostavil ve středu 17. března podruhé do Kunčiček. Chtěl jsem být na besedě obyvatel postižené
lokality s ředitelem společnosti RPG Byty Svobodou. Ten sice svoji účast přislíbil, ale nakonec se
nedostavil a celou akci moderoval zástupce jedné
charitativní organizace. Obyvatelé se nedozvěděli nic a vše působilo jako neuvěřitelný výsměch.

Jaká je vaše vysněná role?
Vysněná role je každá, kterou se mi podaří zahrát
tak, že si diváci řeknou: „No, to musela být jeho vysněná role.“

Jednou z forem okamžité pomoci pro postižené občany v záležitosti bytů OKD, kterou můžeme doporučit, případně občanům poskytnout i asistenci, je nárokování slevy z nájemného. Pokud se neutěšený stav domů v majetku RPG týká i vás, ozvěte se Kristýně Kočí na email k.koci@veciverejne.cz, případně zdarma
zavolejte na Zelenou linku 800 879 709.
foto: Jaroslav Jiřička

Vlastní založení občanského sdružení není
složité. Celou anabázi se zakládáním občanských sdružení upravuje zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. V podstatě jediné,
čeho je zapotřebí k založení občanského sdružení, je vytvoření přípravného výboru skládajícího se nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden je starší 18 let, a sepsání stanov. Přípravný
výbor následně podává návrh na registraci, jehož přílohou musí být také dva stejnopisy navržených stanov. Tento návrh se zasílá na adresu ministerstva vnitra.
ADRESA:
Úsek sdružování
Ministerstvo vnitra České republiky
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
Při sestavování stanov je třeba dbát na jejich obsah. Zejména nesmíte zapomenout
na následující věci:
• název sdružení (název sdružení musí obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo
zkratku o. s.)
• sídlo sdružení
• cíl jeho činnosti
• práva a povinnosti členů sdružení
• orgány sdružení, způsob jejich ustavování,
určení orgánů a funkcionářů oprávněných
jednat jménem sdružení
• ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat
svým jménem
• zásady hospodaření
Všem aktivním jedincům, kterým není stav
v jejich okolí lhostejný, jsme ochotni s tvorbou stanov pomoci, respektive pročíst si návrh, upozornit na jeho nedostatky a připomínkovat ho. V případě zájmu se stačí jen obrátit
na občanské sdružení Juristi – http://www.poradnaprava.cz/index.php/juristi-os.html

li z televize. Přesto si uchoval obdivuhodný smysl
pro humor a s velkou trpělivostí pořádá přednášky pro střední školy o holocaustu.

Právní pomoc Věcí
veřejných

NEPLAŤTE PLNÉ NÁJEMNÉ, POMŮŽEME
VÁM SE ŽÁDOSTÍ O SLEVU
Za sebe bych všem obyvatelům v tomto stadiu
doporučil, aby se zejména ucházeli o slevu z nájmu, na kterou většinou mají nárok. Nájemné pro
zmíněnou lokalitu je stanoveno na výši zákonem
přípustné hranice, což by bylo v pořádku v případě bytů bez větších závad. Pokud se ovšem v bytě
objeví například plíseň, je to důvod pro poskytnutí slevy, a to zhruba o dvacet procent. Pokud
s vámi nebude pronajímatel komunikovat, kontaktujte také zastupitele svojí městské části.
Nebudete-li si vědět s čímkoli ohledně slevy na nájemném rady, ozvěte se Věcem veřejným. „Nejčastěji mne občané kontaktují přes e-mail či naši bezplatnou Zelenou linku. Pro všechny jsme spolu
s právníky z organizace Juristi připravili podrobný
manuál, jak postupovat. Velmi ráda každému prakticky pomohu,“ říká Kristýna Kočí, jednička moravskoslezské kandidátky VV do parlamentu.
Miroslav Huml
autor je právník, člen sdružení Juristi

Vladimír Polák

Ostravský herec Vladimír Polák přijde ráno
na zkoušku do divadla v 9 hodin a ve 13 hodin
končí. Ideální pracovní doba, řekne si asi každý.
Jenže on se musí v 18 hodin do práce vrátit a připravit se na představení. Pokud nehraje, ujímá se
moderátorské role. V odpoledním mezičase pak
stíhá politiku a schůzky nutné k přípravě různých
akcí pro produkční společnost, kterou s přáteli
před třemi lety založil. I tento rozhovor se uskutečnil mezi jednotlivými moderátorskými vstupy
při jednom ze slavnostních večerů, který uváděl.
Vypadá to, že byste pro práci potřeboval o několik hodin delší den. Co děláte ve svém volnu?
Spíše bych odpověděl, co bych dělat chtěl. Dlouho jsem nebyl na své oblíbené túře k vrcholu Lysé
hory v Beskydech. Těším se na volnou sobotu,
abych viděl svého staršího syna hrát fotbal. Dokončuje sportovní základní školu a hraje za Vítkovice. S tím mladším se zase chystám do Divadla loutek na nějaké pěkné nedělní představení.
A pokud mám náhodou volno večer, rád pozvu
svou ženu na večeři nebo si jdu zatrénovat aikido. Trenér mě vždy častuje poznámkou: „Páneček
si hraje divadlo, dělá komunální politiku, stará se
o rodinku a na tréninky nemá čas, lenoch!“

Letošní novinky
v kauze bytů OKD
Věci veřejné společně s týmem právníků spolupracují se sdružením BYTYOKD.CZ a připravují napadení smluv, které brání původním
nájemníkům si byty odkoupit. Nabízejí také
právní pomoc těm, kteří bydlí vinou RPG v nedůstojných podmínkách v neopravených domech a platí vysoké nájemné. „Pomůžeme
vám vymoci slevu,“ vzkazuje jednička na kandidátce VV do sněmovny Kristýna Kočí.
Ve spolupráci s občanským sdružením Juristi
také nabízejí poškozeným nájemníkům možnost zakládat si občanská sdružení pro další
boj s RPG. Kandidát VV Petr Buček je odhodlán založit první lokální apolitické občanské
sdružení Za rozvoj Kunčiček.
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Posledně jsem vám pokládala dotazy jako lídrovi kandidátky za VV v Moravskoslezském kraji.
Proč jste se prvního místa vzdal?
Těší mě, s jakou energií vstoupily Věci veřejné do boje o parlamentní křesla. Kandidaturou
z prvního místa jsem zpočátku chtěl podpořit
své přání, aby se do parlamentu dostal konečně
nový vítr. Ten vidím v osobě Radka Johna. Bohužel kvůli posunu volebního termínu a časového
křížení práce herce a komunálního politika jsem
si uvědomil, že se nemohu plně věnovat předvolební kampani. Prioritou pro mě zůstávají komunální volby v Ostravě. Věřím, že spolupráce strany SNK ED a Věcí veřejných bude v Ostravě pokračovat. Zkušenosti ostravských starostů a zastupitelů za SNK ED spolu s mladou energií Věcí veřejných mohou konečně v zastupitelstvu nabourat
pro voliče nepochopitelnou, ale pro politiky pohodlnou vazbu mezi ČSSD a ODS.
Na kandidátce ale zůstávám. Rád bych, aby se nová
jednička kandidátky pro Moravskoslezský kraj Kristýna Kočí do parlamentu dostala. Je to přesně ta
zástupkyně generace, která chce v profesním životě uplatňovat své schopnosti a posilovat úspěchem zdravé sebevědomí. Odmítá „pravidla“ plná
klientelismu a mafiánských praktik, které se dotýkají ať přímo či nepřímo celé naší společnosti.

Mluvil jste o jistém optimismu a poslední naději
na změnu politické kultury. Ta trvá?
Můj optimismus posilují volební preference Věcí
veřejných. Stále však nechápu skutečnost, že
zhruba šedesáti procentům lidí vadí současný
stav politiky, ale přesto šedesát procent lidí jde
a vhodí lístek stranám, které tady střídavě vládly od devadesátých let. Proč tedy své současné předvolební sliby nesplnily už dříve? Obrazně řečeno, některá opatření proti velkým podvodům poslanci přijímají tak pomalu, jako by porybný u rybníka volal: „Pozor, pozor, už jste si všichni
načerno vylovili kapříky? Budu za chvíli kontrolovat rybářské průkazy. A tak, ještě ne, dobře, tak já
ještě chvilku počkám, ale pak to musíme trošku
zpřísnit, velectění pytláci.“
Jakým způsobem chcete před parlamentními
volbami podporovat VV?
V každém případě se budu snažit, abych se zúčastnil nějakých debat při předvolebních setkáních s občany společně s Kristýnou Kočí a Radkem Johnem. Zaregistroval jsem si blog a nyní dokončuji první příspěvky. Myslím, že témata, která
mě ženou k nějaké výpovědi, se shodují s problémy, na něž se snaží najít řešení program Věci veřejných.
Hana Štiková

Vladimír Polák
Dvaatřicetiletý ostravský herec je na 5. místě kandidátní listiny Věcí veřejných do poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji. Je
také ostravským zastupitelem za SNK ED.

Kdo vás nejvíc ovlivnil, že jste se stal hercem?
Od dětství jsem obdivoval dnes už bohužel zesnulého herce Jana Filipa. A pak samozřejmě profesorka herectví na ostravské konzervatoři paní
Alexandra Gasnárková.
Kdo je vaším profesním či morálním vzorem
a proč?
Pro mě je takovým člověkem herec Luděk Eliáš.
Začal hrát divadlo v Terezíně, prošel dvěma koncentračními tábory a za normalizace ho vyhodi-
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foto: Josef Hradil

foto: ČTK

Jak založit
občanské sdružení

Vladimír Polák jako Treplev v inscenaci Racek v Národním divadle moravskoslezském

DALŠÍ ROZHOVORY S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI NA

www.veciverejne.cz

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA
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ZNAČKA
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu:
Vydavatelství X-PRESS, Musorgského 878/6, 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 III. / 2010: Město je tam, kde převaha domů a ne stromů.
Výherci tajenky: A. Petrošová, R. Pospíšil, W. Fiala, M. Vilemová, I. Juchelková.
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou výhru.

Poradna otevřena
pro veřejnost
Volejte
zdarma

800 30 31 32

úterý 10 – 14 hodin / čtvrtek 10 – 14 hodin
své dotazy zasílejte: poradna@ostravak.info
nebo volejte na zelenou linku 800 30 31 32 úterý,
středa, čtvrtek od 10 – 14 hod
Adresa poradny
DK města Ostravy, ul. 28. října 124/2556, Ostrava 2
přízemí vlevo za pokladnou

Pozor změna adresy redakce časopisu Ostravak!
Nová adresa Ostravaku: Musorgského 878/6, 702 00 Ostrava

