Moravská Ostrava a Přívoz

časopis s Ostravaky o Ostravě

editoriAL

Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou zvláštní vydání našeho časopisu.
Blíží se komunální volby a ulice
zaplavily reklamní poutače. Profesionální politici (lidé, kteří se
povětšinou nedokáží sami uživit
a jsou tak závislí na legálních či nelegálních příjmech z veřejných rozpočtů) se předhánějí v tom, jak si
získat přízeň voličů. Jedni slibují,
druzí naopak pomlouvají všechno
a všechny. Pořád stále stejná obehraná písnička.
Jsme rádi, že se v našem městě našla skupina lidí, která jen

planě neslibuje, ale dělá, co má.
Parta, která se nebojí složit účty
za své počínání. Samozřejmě, že
máme na mysli hnutí Ostravak.
Před čtyřmi lety vyhrálo v nejstarším městském obvodě (Moravská Ostrava a Přívoz) volby
a dostalo tak příležitost vést zdejší radnici. Nepovedlo se jim vše,
co si předsevzali, ale výsledky
za nimi jsou. Zástupci hnutí Ostravak v Moravské Ostravě a Přívoze jsou jasným důkazem nejen
toho, že komunální politika se dá
dělat slušně, ale také, že sliby dané voličům se musí plnit. Proto
jsme se rozhodli věnovat toto vydání časopisu právě té části hnu-

tí Ostravak, která působí v centru našeho města.
Dostává prostor nejen k prezentování konkrétních skutečností,
ale také k vysvětlení základních
principů a souvislostí, na nichž je
hnutí postaveno a které v jiných
ostravských obvodech a na Magistrátu města Ostravy nefungují.
Namísto slibů či pomluv přinášíme pouze fakta. Po jejich přečtení si každý sám může udělat
obrázek o tom, kde se nachází naše město a jaké jsou další možnosti jeho směřování. To

vám také nepochybně pomůže
zorientovat se v záplavě poutačů, známých či neznámých tváří, zlatokopů, naivních snílků
a žvanilů a oddělit je od lidí, kteří obětovali své znalosti a spolu
s kusem volného času je věnovali ostatním.
Máme za to, že teprve pak se můžete zodpovědně rozhodnout, zda
má význam jít v říjnu ke komunálním volbám, koho a proč volit.

Vaše redakce

Prachožrout

redakce@ostravak.info • www.ostravak.info
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Téma

Fifejdy přestávají být
chudou Popelkou
Náš obvod je nejstarším v Ostravě, nejvíce jeho obyvatel však nebydlí ani v historickém centru, ani v Přívoze. Bydlí na sídlišti Fifejdy. Je proto s podivem, že žádné z dřívějších vedení si tento fakt neuvědomilo a o sídliště sy
stematicky nepečovalo. Přitom někdy stačí málo.

V

e svých řadách máme samozřejmě i obyvatele Fifejd, kteří po volbách
v roce 2010 dokázali problémy,
které je trápí, velmi jasně a rychle pojmenovat. Rozbité chodníky, málo parkovacích míst, zdevastované indiánské městečko,
široká rodina olašských Romů,
skelet na Lechowiczově ulici,
komplikované soužití s pivova-

Rekonstrukce chodníků na sídlišti
Fifejdy. Autor: D. Ramík

rem, málo zeleně u rušných cest
apod.
Tak jsme se dali do práce. Opravu indiánského městečka zvládly
technické služby pod vedením nového ředitele za docela krátký čas.
Horší už to bylo s chodníky. Povětšinou na nich byl starý popraskaný asfalt, který je dělal, zejména při
deštích, v podstatě neschůdnými.
Na jejich celkovou opravu jsme pochopitelně neměli peníze. Nechtěli jsme se však vymlouvat. Téměř
výhradně v režii technických služeb byl odstraněn rozbitý povrch
a nahrazen asfaltobetonovou směsí. Chodníky sice nejsou tak krásné
jako dlážděné, ale jsou plně funkční. Tento stav však není konečný.
Největší rozčarování nastalo, když
jsme zjistili, že dřívější vedení obce (ODS a ČSSD) nezahrnulo sídliště Fifejdy do státního projektu
revitalizace sídlišť. Na tento projekt totiž bylo možné čerpat prostředky z Ministerstva pro místní

Rekonstrukce chodníků na sídlišti
Fifejdy. Autor: D. Ramík

rozvoj, jak to dělají např. v Mariánských Horách při opravách sídliště Fifejdy I. Obratem jsme to napravili. Dnes jsou již hotovy první
dvě etapy – prostor před restaurací Morávka a blok u ulice gen. Píky. Další etapa je připravena k realizaci na příští rok. Snažíme se
opravy urychlit, ke státním penězům přidáváme i vlastní prostředky. Šetříme nejen čas, ale také
peníze, protože u souběžně prováděných prací dokážeme vyjednat
lepší podmínky. Letos se například rozšiřuje parkoviště na ulici
Josefa Brabce.
V průběhu let se nám podařilo
nastavit věcnou komunikaci mezi vedením pivovaru a lidmi bydlícími na Sládkově ulici.

Rekonstrukce chodníků na sídlišti Fifejdy
Autor: D. Ramík

Jsou však problémy, na jejichž řešení je městský obvod zatím krátký. Aktivně jsme iniciovali jednání o možnostech dalšího využití
opuštěného skeletu na Lechowic-

zově ulici. Padla i otázka jeho případného odkupu. Nedohodli jsme
se ale na výši kupní ceny. Ačkoliv
město Ostrava prodalo před lety
nemovitosti soukromému subjektu jen za několik set tisíc korun,
ten dnes za prodej požaduje přes
čtyři miliony.
Obdobně je pro městský obvod
těžko řešitelný i problém soužití s početnou rodinou olašských
Romů. O problému víme a nebojíme se jej pojmenovat. Jenže naše žádosti o pomoc při jeho řešení zatím nenašly patřičného
sluchu. Přesto věříme, že se nám
po letošních volbách podaří prolomit bariéry a nepříjemná situace se začne zlepšovat.
Skoro by se chtělo napsat, nechte
nás, prosím, dodělat započatou
práci. Jsme totiž přesvědčeni, že
dnes je rozvoj sídliště Fifejdy nastaven správným směrem a pokládáme za rozumné jej udržet.
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Otevřeli jsme radnici lidem
S trochou nadsázky se dá říct, že tato dvoustrana pojednává o tom nejpodstatnějším, co jsme na radnici dokázali a nač jsme patřičně hrdi. Naším stěžejním cílem bylo ukázat, že obecní majetek je zastupitelům a radním svěřený, a ti jsou povinni o něj řádně pečovat.

N

ikdy jsme se netajili tím,
že na rozdíl od jiných nemáme co skrývat. Záhy
po zvolení jsme proto i přes odpor
části ČSSD (paradoxně těch, které dnes najdete na kandidátní listině této strany do voleb) prosadili jmenovité hlasování členů rady
a zveřejňování všech smluv na internetových stránkách radnice. Je
smutnou skutečností, že jsme jediným ostravským městským obvodem, který se k těmto krokům
odhodlal. Ve většině ostravských
obvodů, stejně jako na Magistrátu
města Ostravy jsou vytvořeny koalice ČSSD a ODS, a ty si pod prsty nechtějí nechat vidět. Mají k tomu své důvody a pro nás pak není
překvapení, že jsou vyšetřovány
kriminální policií.

Jmenovité
hlasování
členů rady
Co to znamená?
Rada městského obvodu je vlastně ředitelstvím obce. Nejvyšším
orgánem je sice zastupitelstvo, ale
to se schází jen několikrát do roka a nedokáže pružně reagovat
a řešit aktuální problémy. Rada se
v podstatě schází každý týden a je-li to zapotřebí, pak i několikrát
do týdne. Rozhoduje o organizačních záležitostech radnice, připravuje podklady pro zastupitelstvo,
ale taky jedná o přidělování bytů,
o směřování investic apod. Jednání

rady je neveřejné a některé osobní
údaje nesmějí být ze zákona zveřejněny (např. jména dlužníků).

vody, jaké člena rady k jeho postoji
vedly. Neměli možnost jim vysvětlit
to, co se nevešlo mezi řádky žádosti.

Ač dřívější starosta Miroslav Svozil (ODS) navrhoval zvýšení členů rady na jedenáct, my jsme naopak snížili počet členů na sedm.
Na radnici je zapotřebí pracovat
a nikoli se snažit, aby z ní co nejvíce věrných tahalo peníze.

Nezřídka se rovněž stávalo, že radní při kontaktu s občanem (svým
voličem) lhali. Tvrdili, že byli přehlasováni, že hlasovali jinak než
ve skutečnosti, nebo že na jednání rady vůbec nebyli. Této praxi je
u nás konec.

Bývalo zvykem, že projednané věci se zveřejňovaly jen v nejnutnějším
minimu. Občan byl pak stroze informován větami typu: „Rada městského obvodu rozhodla...“, „Vaše žádost byla radou zamítnuta“ apod.
Lidé se neměli možnost dozvědět,
kolik radních a kteří byli pro či proti.
Vůbec se pak nemohli zeptat na dů-

Na internetových stránkách obvodu se každý může podívat, jak hlasoval každý člen rady.
Jaký to má význam?
Trochu vznešeněji se dá říct, že zavedená změna je posunem od principu kolektivní nezodpovědnosti
k individuální odpovědnosti.
Lidsky to pak znamená, že každý
radní si musí uvědomit, jak hlasuje
a proč. Před voliči si musí naprosto otevřeně zdůvodnit své počínání. Musí být zodpovědný.
Pro občana je pak důležité, že má
přehled o tom, co se na radnici děje.
Kdykoliv se může podívat, zda jeho
volený zástupce činí to, co slíbil.
Proč se to nelíbí
představitelům
velkých stran?
Zloději obvykle kradou potmě.
Není na ně vidět a mají větší šanci, že je nechytí.
Podobně je tomu i na radnici. Pokud
se nikdo nedozví o lumpárně, výrazně se snižuje riziko, že ten, kdo ji
provádí, bude přistižen a potrestán.
Zdaleka ne všichni členové ODS nebo ČSSD jsou lumpové. Lumpové
však tyto strany obvykle řídí. K angažmá v komunální politice je vedou
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různé důvody, nezřídka je to snaha
se ekonomicky obohatit. Při hlasování ve svůj prospěch potřebují také hlasy kolegů. Ti se mnohdy i přes
různé přísliby bojí zvednout ruku
pro nepravosti. Teprve argument, že
se o tom nikdo nedozví, je přesvědčí.
Závěr
Jmenovité hlasování členů rady
umožňuje snadnější kontrolu toho,
co zvolení lidé na radnici opravdu
dělají.
U nás se dnes před vlastní zodpovědností nikdo neschová. Staré pořádky jsou pryč. Na zavedeném systému není důvod nic měnit. Je velmi
jednoduchý a mimořádně účinný.
Stačí se nebát a samozřejmě nekrást.

Zveřejňování
všech smluv
na internetu
Co to znamená?
Roční rozpočet radnice našeho
obvodu je několik stovek milio-

nů korun. Kromě běžných výdajů souvisejících s chodem úřadu radnice také zajišťuje opravy
cest, chodníků, veřejných prostranství, základních a mateřských škol. K provedení odborných prací si musí najímat
soukromé firmy. Radnice je vázána zákonem o zadávání veřejných zakázek, existují však triky
(píšeme o nich v dalším článku),
jak najít skulinu. Asi nejznámější je případ Davida Ratha (ČSSD).
Nekalosti se však dějí i na jiných
místech.
Nejjednodušším způsobem, jak
s tímto nešvarem bojovat, je vše
zveřejnit. Ačkoliv nám to zákon
neukládá, rozhodli jsme se všechny smlouvy včetně jejich dodatků zveřejňovat na internetových
stránkách radnice.
Jaký to má význam?
Každý občan se může podívat, komu, kolik a za co radnice posílá
peníze. Neexistují tajné vícepráce nebo dokonce práce, které byly
zaplacené, ale neprovedené. Prostě vše je na internetu.

I kdyby selhal jednotlivec a chtěl
se obohatit, námi nastavený systém mu to jednoduše neumožní.
Důkazy proti takovém člověku by
se okamžitě objevily na internetových stránkách. Systém tak vlastně
funguje i jako prevence.
Proč se to nelíbí
představitelům
velkých stran?
Ostravská ODS a ČSSD jsou v zákulisí propojeny s místními podnikateli. Politici jim za úplatu slouží k získávání zakázek a vyvádění
peněz z veřejných rozpočtů. Například stíhaný podnikatel Martin Dědic daroval ostravské ČSSD
„z vlastního“ přes půl milionu korun, podnikatel Tomáš Vrátný,
který nekalým způsobem získal
od Dopravního podniku Ostrava
lukrativní pozemky v centru města, podporuje ODS. Tito podnikatelé však nejsou mecenáši politických stran. Nechají si za své služby
zaplatit a stranám pak darují až ty
peníze, které získali navíc. Obvykle předražením zakázky nebo koupí pod cenou. Občan nic neví, protože do smluv nevidí.

Staré úsloví praví, že žádný kapr
si svůj vlastní rybník sám nevypustí. Radnice, kde vládnou ODS
a ČSSD, smlouvy na internetu nezveřejňují. Rozkryly by tak penězovody ke svým dárcům a přišly
o zdroj financování. Proto je pro
ně hnutí Ostravak nebezpečné.
Proto se ho společně snaží všemožně zastavit. My jsme přesvědčeni,
že námi nastavené změny nepůjde
vrátit zpět. Naopak chceme, aby se
dále rozšiřovaly i do dalších obvodů a na ostravský magistrát. Po letech drancování si to naše město
zaslouží.
Závěr
Několik let slýcháme slova o transparentnosti ve veřejné správě. Mluví o ní snad úplně každý, v mnoha
případech se však nic neděje.
Transparentnost nebo otevřenost má jistě hodně podob. My
jsme lidem slíbili otevřít radnici,
a to plníme. Jde to a máme z toho radost. V našem počínání budeme pokračovat a přesvědčovat
okolí o tom, že i politika se dá dělat slušně.
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Jak se krade v komunále
aneb Proč by pánové Miroslav Svozil (ODS)
a Pavel Hudec (hnutí ANO) mohli sedět
ve vězení

Skoro každý den slýcháváme o rozkrádání veřejných prostředků. Pořád se o něm mluví, ale jen málokdy se dozvíme
konkrétní příklad. Jsou to více než dva roky, co byl za asistence televizních kamer zatčen pan David Rath (ČSSD). Nikdo však pořádně neví, co vlastně provedl a jak.
Cílem tohoto článku je na konkrétním případě ukázat hned několik skutečností. Předně, že k rozkrádání veřejných
financí nedochází pouze v Čechách, ale také u nás v Ostravě. Dále vám chceme přiblížit některé souvislosti a odhalit, jak to mají politici vymyšlené a „jak ruka ruku myje“.

V

še začalo nevinně a dokonce navenek vypadalo
jako upřímná snaha zlepšit zanedbané prostranství před
hlavním nádražím v Přívoze.
Jednoduchá a chvályhodná myšlenka však zaujala ostravskou
ODS, a ta se ji rozhodla využít
k vlastnímu obohacení. ODS nikdy nebere drobné, vždyť je to
strana, která našemu státu dala
takové velikány, jakými jsou Marek Dalík, Ivo Rittig nebo Roman
Janoušek. Její odnož z centra Ostravy vedená dřívějším starostou
Miroslavem Svozilem tak nechtěla stát opodál.
Fáze první:
Příprava – všichni
na svých místech
ODS je plná zkušených vykradačů veřejných rozpočtů a není radno ji podceňovat. Ví, že základem
úspěchu je, aby se o lumpárně nikdo nedozvěděl. Proto si nejprve
pojistila, aby na všech potřebných
místech byli lidé, kteří budou spolupracovat a současně nic nevyzradí.
Rozdělování evropských dotací
v našem kraji „řídil“ David Sventek, člen ODS. Tady bylo vše v pořádku. Odbor investic v městském
obvodě Moravská Ostrava a Přívoz vedl Pavel Hudec (dnes člen

6

hnutí ANO, naleznete ho na osmém místě obvodní kandidátky),
který byl v podstatě jen vykonavačem pokynů svého zástupce. Tím
byl Michael Šnajdr, bratr poslance
za ODS Marka Šnajdra (ano, je to
ten, který působil ve VZP a kterého zatkla policie). I tady bylo tedy
vše připraveno.
Co nezvládla ODS sama, na to si
přizvala pomocníky z ČSSD. Dohledem nad zakázkou a administrací soutěže byla pověřena firma
z Valašského Meziříčí, kterou vedl
asistent poslance a senátora Zdeňka Škromacha. Samozřejmě bez
výběrového řízení. Tedy i tady bylo vše připraveno. Celou akci pak
zcela logicky zaštiťoval městský
obvod, tedy starosta Miroslav Svozil, nomenklaturní kádr z ODS.
Fáze druhá:
Kde nepomůže strana,
pomohou peníze
Před hlavním nádražím se v podstatě jen předláždily chodníky,
zvětšilo parkoviště, upravily koleje a trocha zeleně. Jednoduchý
soupis prací byl však málo vzletný
a jen těžko by se na takový projekt
dalo „vytáhnout“ přes 100 mil. Kč
z Evropské unie. Proto vedení obce vymyslelo honosný název Estetizace přednádražního prostoru.
Název však bylo zapotřebí naplnit

obsahem. Jen tak bylo možné ocenit jeho realizaci vysoko nad její
skutečnou hodnotu.
Tady na scénu vstupuje mladý ambiciózní architekt David
Kotek, proslulý svými vazbami
na ostravské ODS a ČSSD, které ho za odměnu štědře zásobují projekty zadávanými bez výběrových řízení. David Kotek tedy
projekt patřičně nafoukl a nechal
si královsky zaplatit. Za projekt
stavby, která se nakonec vysoutěžila za necelých 59 milionů korun, mu bylo zaplaceno skoro 9,5
mil. Kč včetně DPH. Podle odborníků se jedná o několikrát předražený honorář.
Fáze třetí:
Souboj s časem
Vše zdánlivě běželo jako po másle. David Kotek projektoval nesmysly, David Sventek zahrnul
investiční akci mezi EU podporované projekty a přátelé z ČSSD
připravovali soutěž.
Ač bylo vše nachystáno, objevil
se problém. Rezortně příslušným
místostarostou byl Jiří Havlíček,
současný starosta. Tomu se projekt zdál podezřelý od počátku.
Tak, jak s postupem času narůstala jeho cena a čím dál tím intenzivněji se o něj zajímali politi-

ci z ODS, rostla i jeho nedůvěra.
Zastavit jej však sám nedokázal,
proto se rozhodl, že se ho alespoň pokusí pozdržet a odsunout
jeho realizaci do doby po konání
voleb v roce 2010. Vsadil na jedinou kartu, na to, že starosta Svozil
a jím řízená klika ODS ve vedení obce nezůstane. To se opravdu stalo.
Fáze čtvrtá:
ODS prohrála volby
Po volbách se vedení radnice ujalo
hnutí Ostravak. Lidé, kteří neměli s politikou nic společného, lidé
neznalí zákulisních vazeb a intrik.
Projekt Estetizace přednádražního prostoru byl ve velmi pokročilém stadiu realizace. ODS mlčela,
a ačkoliv kritizovala všechno možné, o projektu nepadlo veřejně ani
slovo. Zato v zákulisí se snažila ze
všech sil. Městský obvod byl neustále dotazován, kdy bude projekt
zahájen a upozorňován na to, že
pokud se tak nestane, velmi rychle přijde o možnost dotací z EU.
Obvod byl vázán nevýhodnými smlouvami z dřívějška, nechal
však proběhnout soutěž.
Fáze pátá:
Vyšetřování Policie ČR
To, co si nové vedení obvodu dosud jen myslelo, se v plném světle
ukázalo být pravdou po odevzdá-

ní nabídek stavebních firem. Ceny
byly podezřele velmi blízké uměle
navýšeným cenám architekta Kotka. V době krize ve stavebnictví to
bylo opravdu zvláštní.
Při bližším prozkoumání se zjistilo, že některé stránky nabídek jsou
úplně totožné. Nemohla to být náhoda, a tak následoval jediný možný krok, tedy podání trestního
oznámení. Celý případ začala vyšetřovat Policie ČR.

Fáze šestá:
Šťastný konec, pravda
se ukázala
Ani po fiasku soutěže si radnice vedená hnutím Ostravak nenechala ujít příležitost opravit
přednádražní prostor z dotací.
Najala zkušenou advokátní kancelář a realizaci soutěže svěřila
dceřiné společnosti České spořitelny. Výsledek se dostavil. Namísto původně předpokládané
ceny 95 mil. Kč stavbu vysoutě-

žila za necelých 59 mil. Kč, tedy
o více než třetinu levněji. V penězích pak rozdíl představuje
obdivuhodných několik desítek
milionů korun. Tyto peníze měly
původně zmizet neznámo kam.
Přitom mohly být využity jinde.
Nežijeme ve filmu, a proto zdaleka ne každý příběh má dobrý
konec. Na tomto příkladu však
názorně vidíme, jak jde i lumpárna zakrýt ušlechtilým cílem.

Na druhou stranu pro nás všechny může být povzbuzujícím zjištění, že dnes na radnici sedí lidé,
kteří síle peněz neustoupí.
Mnozí asi už také chápete hněv
a hysterické napadání hnutí Ostravak panem Svozilem a jeho
ODS. Několik let si připravovali velmi dobrý „obchod“ a hnutí
Ostravak jim jej překazilo. Navíc
teď musí chodit na výslechy. Taková smělost se neodpouští.
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Poctivá práce přináší výsledky
Po volbách v roce 2010 jsme se rozhodli postavit čelem k problémům našeho obvodu a začali je řešit. Mimo jiné
jsme si vzali na starost oblast bytového hospodářství.
Zpočátku jsme se museli vypořádat s několika nepříjemnými skutečnostmi. Hned první překážkou byla otázka personální. Rozloučili jsme se s Tomášem Gebauerem, vedoucím majetkového odboru, který byl zodpovědný za machinace při přidělování bytů a nejasné prodeje pozemků. Je určitým paradoxem, že je dnes členem hnutí ANO a že jej nalezneme na desátém místě kandidátky tohoto hnutí do našeho obvodu.

D

odnes se také potýkáme
s následky zběsilé a nesystémové privatizace bytového fondu. Je smutné, že více než
miliarda korun, kterou obec při
privatizaci získala, zmizela neznámo kam.
Historii změnit neumíme a naříkat nemá význam. Proto jsme se
dali do práce. Výsledky se postupně dostavily.
Vrátili jsme domovníky
do obecních domů
Podobně jako i jiné obvody jsme
byli konfrontováni s problémy
při správě a údržbě bytového fondu. Jako jsou různí naši nájemníci,
jsou různí i úředníci, kteří se mají o nájemní domy starat. Největším problémem se ukázala být jejich vzájemná komunikace.
Říká se, že nejlepší řešení je mnohdy to nejjednodušší. Proto jsme se
vrátili do historie a v roce 2012 začali zřizovat funkce domovníků.
Ti zajišťují drobné opravy v domech, kontrolují provádění úklidu, pomáhají ostatním nájemníkům při komunikaci s úřadem.
Za jejich činnost je jim poskytována sleva z nájemného. Můžeme
konstatovat, že zřízení funkce domovníků se osvědčilo. Dnes jich
evidujeme více než padesát a předpokládáme, že jejich počet bude
narůstat.
Nepronajímáme obecní
byty nepřizpůsobivým
Asi největším šokem po vstupu do vedení radnice pro nás by-
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lo zjištění, že naše obec byla plně
zapojena do tzv. sociálního podnikání. Předešlé vedení ODS a ČSSD
bez skrupulí a poměrně masivně
poskytovalo bytový fond (zejména v Přívoze) komukoliv a odkudkoliv. Pochvalovalo si, že nájemné za nově příchozí obyvatele platí
stát. Vůbec nebralo ohledy na to,
že noví nájemníci se povětšinou
rekrutují z řad nepřizpůsobivých
a že svou přítomností obtěžují sousedy. Nejednou se stalo, že kumulace nově příchozích přinutila starousedlíky odstěhovat se.
Tuto zvyklost jsme rázně zastavili. Přijali jsme nová pravidla pro
pronájem obecních bytů. Ačkoliv nás obhájci práv menšin a různí aktivisté obviňují z diskriminace, my na jejich obsahu nehodláme
nic měnit. Obecní majetek je nám
svěřen, takže považujeme za přirozené, že dbáme, aby nedocházelo k jeho devastaci nebo ke vzniku dluhů za užívání. To, že většina
odmítnutých žadatelů o obecní byt
je z jedné skupiny obyvatel, která nedokáže respektovat pravidla
většinové společnosti, jen potvrzuje správnost našeho rozhodnutí.
Slušní nájemníci jsou vždy vítáni,
ti ostatní u nás nemají co pohledávat.
Jistě bude trvat ještě několik let,
než se podaří postupně ukončit všechny pro obec nevýhodně uzavřené smlouvy z minulých
let. Pro nás je podstatné, že jsme
jasně vytýčili pravidla a směr,
kterým chceme, aby se náš obvod ubíral.

Otevřeli jsme byty
lidem
Některé ostravské městské obvody kladou zájemcům o nájem
obecního bytu různé překážky.
V obvodě Ostrava-Jih se uchazeč o byt musí zapsat do pořadníku a čekat v průměru skoro
deset let na jeho přidělení. „Vyvolení“ z řad tamní vládnoucí koalice si udělují výjimky,
o nichž pak čteme na stránkách
denního tisku.

Je s podivem, že si tuto základní a jednoduchou úvahu předešlé
vedení radnice nedokázalo uvědomit. Veškerá inzerce volných
prostor se omezovala na měsíčník
Centrum, který se však nedostal
dále než na hranice našeho obvodu. Přitom pronajaté nemovitosti
mohou být poměrně významným
zdrojem příjmů naší obce.

Tuto překážku jsme zrušili a ukazuje se, že je to správně. Například
mladí lidé, kteří si našli v centru
města práci a chtějí tady i bydlet,
si mohou požádat o nájem obecního bytu. Pokud splňují stanovené
podmínky a vhodný byt je zrovna
volný, mohou bydlet v řádech týdnů.

Začali jsme se tedy chovat tržně.
Nejprve jsme rozšířili rozsah inzerce. Podařilo se vyjednat výhodnou smlouvu s deníkem MF
Dnes. Velmi rychle nás začali kontaktovat zájemci o pronájem nejen z Ostravy, ale z celého kraje.
Do výkladců volných prostor jsme
umístili reklamní cedule tak, aby
se kolemjdoucí dozvěděli, že prostor je volný a na koho se mohou
obrátit. Následně jsme vytvořili
internetový portál. Na něm, stejně jako na komerčních serverech,
každý najde nabídku nemovitostí. V neposlední řadě jsme oslovili makléře, tedy člověka, který
ochotně provede zájemce o pronájem nejen během úředních hodin,
ale také večer nebo o víkendu.

Internetový portál
a makléř
V oblasti pronájmu bytů a nebytových prostor je náš obvod součástí tržního prostředí. Je v postavení
konkurenta nejen velké společnosti RPG byty, ale v podstatě mu
konkurují i všichni další vlastníci
nemovitostí. Zcela přirozeně každý chce své byty nebo nebyty pronajmout co nejrychleji a nejvýhodněji.

Jsme rádi, že aktivita přináší užitek. Obec nemusí být jen otloukánkem a čekat, co na ni zbude. Dnes v obecních prostorách
nalezneme třeba prodejnu Rynek na Chelčického ulici, cukrárnu U babičky na Masarykově
náměstí nebo kavárnu U zeleného stromu na Prokešově náměstí. Rovněž se výrazně zvýšila poptávka po pronájmu obecních
bytů.

V Porubě musí uchazeč za přidělení bytu dokonce zaplatit. Stejně tomu bylo i u nás, kdy žadatel
o byt musel obci uhradit tzv. přistoupení k dluhu, v podstatě tedy zaplatil za uzavření nájemní
smlouvy.

Dům na Nádražní 195
Odliv stálých obyvatel trápí nejen
historické centrum města, ale také
Přívoz. Problém s ním mají i v jiných městech. Řešení je však nad

rámec možností městského obvodu. Přesto neskládáme ruce do klína. Postupně se snažíme vytvářet
byty z prostor, které byly po roce 1989 přestavěny na kanceláře.

V Přívoze se nám podařilo přestavět celý dům. Budova na Nádražní
195 sloužila jako kanceláře úředníkům majetkového odboru. Nejprve
jsme je přestěhovali na radnici, aby

mohli lépe vzájemně komunikovat.
Volné prostory jsme přebudovali
na byty a nabídli k pronájmu. Jsme
opravdu potěšeni, že většina z nich
si své slušné obyvatele už našla.
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Pro lidi, ne pro peníze

Co přineslo hnutí Ostravak na radnici?
Změn, které hnutí Ostravak přineslo na radnici Moravské Ostravy a Přívozu, je celá řada a dočtete se o nich
i v tomto časopise. Některé jsou patrné hned a můžete se s nimi přímo setkat. Efekt těch zásadních však bude
vidět až s odstupem času.

V

tomto článku bychom rádi představili změnu přístupu vedení radnice
k dalšímu rozvoji, resp. výstavbě na území městského obvodu.
Ukážeme ji na konkrétních případech. Možná jednotlivé příběhy budou působit poněkud
jednotvárně, budeme však rádi, když si je pozorně přečtete.
Jen tak si uděláte obrázek, čeho

všeho jsou velké strany schopné
a jak je dobře, že alespoň v centru
města jsme se jich zbavili.
Máme za to, že i v případě, kdy jste
odjinud, vás napadne, že i na jiném místě našeho města vyrostla
stavba, která svou přítomností spíše obtěžuje, než přináší prospěch.
Možná se taková stavba teprve
chystá. Proto je dobré vědět, kdo

občany zastupuje na radnici a co
od něj mohou čekat.
Obvod Moravské Ostravy a Přívozu dlouhá léta vedla ODS. Dnes
je jasné, že ne ku prospěchu jeho obyvatel, nýbrž ku prospěchu
svých členů a několika podnikatelů se stranou sympatizujících.
S příchodem hnutí Ostravak se
tento přístup zásadně změnil. Dů-

vodů je mnoho, mezi ty nejpřirozenější patří skutečnost, že na rozdíl od bývalého starosty Miroslava
Svozila (ODS), který již několik let
bydlí mimo městský obvod, zástupci hnutí Ostravak v Moravské
Ostravě a Přívoze skutečně bydlí.
Změna přístupu je pak názorným
příkladem toho, jak se mají chovat
volení zástupci samosprávy.

Parkování kolem budovy Nordica na Českobratrské ulici
Autor: D. Ramík
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Příklad první
Sídliště Fifejdy – The
Orchard
Ačkoliv na sídlišti Fifejdy bydlí velká část občanů Moravské Ostravy,
zůstávalo dlouhé roky mimo zájem
radnice. ODS s ČSSD se namísto oprav více než třicet let starých
rozbitých chodníků a řešení nedostatku parkovacích stání raději věnovaly megalomanským projektům, za něž bylo možné utratit
hodně peněz.
Ignorování nebo možná neznalost problémů obyvatel sídliště Fifejdy je nejlépe vidět na výstavbě
administrativního centra The Orchard na Hornopolní ulici. Vznik
samotného komplexu kancelářských budov je nepochybně v pořádku, otázkou však je, proč radnice nezajistila také dostatečný
počet parkovacích míst pro jeho návštěvníky. Odpověď je jednoduchá. Stavba by se prodražila
a podnikatelům by se snížil zisk.
Zástupci ODS tedy umetli podnikatelům cestičky k vysokým výdělkům, a to na úkor lidí bydlících v blízkém okolí.
Kanceláře se postupně zaplnily
a jejich uživatelé nemají kde zaparkovat. Auta nechávají stát na místech rezidentů sídliště, přímo pod
jejich okny. Dokud radnici vedly ODS s ČSSD, nad nepříjemnou
situací svorně mlčely. Přiznat chybu nechtěly a řešení nebyly schopny vymyslet. S tím přišlo až hnutí Ostravak.
Po dlouhých jednáních se společností Ostravské komunikace se
podařilo částečně zúžit čtyřproudou ulici Hornopolní a vytvořit na ní asi 40 parkovacích stání. Ač jich radnice chtěla vytvořit
více a blíže kancelářským budovám, udělala zřetelný první krok.
O možnostech rozšíření se dále
jedná. Lidé své zvyky neradi mění, a tak je vytíženost těchto stání zatím poměrně malá. Co tedy
nejde po dobrém, bude muset jít
po zlém. Vedení obvodu v současnosti zvažuje zavedení rezidenční
zóny pro parkování obyvatel Fifejd, která umožní vytlačit automobily dojíždějících mimo sídliš
tě. Příčiny špatného rozhodnutí
již dnes ovlivnit nedokážeme, pomáháme však snížit alespoň následky.

Příklad druhý
Nordica – rezidenti
musí mít přednost
Tento příběh se nápadně podobá
předešlému. Vše začalo před několika lety, kdy chtěl zahraniční
investor umístit předimenzované kancelářské budovy do obytného území v centru města. V tomto případě to byly hned dvě stavby,
obě se jmenují Nordica a obě byly
naplánovány u Českobratrské ulici. Dřívější vedení radnice (ODS
a ČSSD) namísto toho, aby chránilo sousedy takových staveb, vycházelo vstříc investorovi.
První z budov už stojí. Bezprostředně po jejím naplnění nájemníky vznikly problémy s parkováním. Žerotínova i Soukenická ulice
jsou přes den doslova posety auty.
Obyvatelé okolních domů nemají
kde parkovat, k obchodníkům nemohou přijet zákazníci.
Návrh druhého objektu nás doslova šokoval. Stavba naproti ostravské konzervatoře měla nabízet více
než 300 parkovacích stání. Zcela přirozeně bychom očekávali její
napojení na Českobratrskou ulici.
ODS však podporovala návrh vést
veškerou dopravu do i z nové budovy po ulici Janáčkova. Na této
úzké komunikaci hodlalo dřívější
vedení zavést obousměrný provoz
a zrušit všechna parkovací místa.
Výjezd z Janáčkovy na Nádražní
ulici je již dnes komplikovaný. Navýšení počtu projíždějících a odbočujících vozidel o několik set
denně si nedovedeme představit.
Rovněž zrušení parkování na Janáčkově ulici považujeme za nesmyslné, zejména s ohledem na rezidenty v dané oblasti.
Po nástupu do vedení obvodu
jsme investorovi sdělili naše připomínky a současně navrhli, aby
objekt přeprojektoval a veškerou
dopravu vedl z a zpět do Českobratrské ulice. Tento postoj jsme
nezměnili ani přes opakované
snahy investora přesvědčit nás
o jeho návrhu. Zástupci ODS (Miroslav Svozil, Zdeněk Nytra a Valentina Vaňková), kteří místy až
okatě nápadně hájili zájmy investora, nás obvinili z blokování rozvoje centra města. Absence věcné
argumentace a podpora lidí bydlících v dotčené lokalitě nás utvr-

dily ve správnosti našeho postoje.
Neustoupili jsme. V současnosti je
projekt zastaven. Investor ho nechce změnit a dal se slyšet, že vyčká na výsledek podzimních voleb. Na svůj postoj má nárok. My
jen věříme, že po volbách konečně pochopí, že doba úplatné ODS
je pryč a že projekt změní tak, aby
přirozeně doplnil proluku u rušné ulice a současně neobtěžoval
ty, kteří bydlí v jeho okolí.
Příklad třetí
Hotel na Poděbradově
ulici, zkáza pro ulici
Jurečkovu
Na podzim roku 2010 se děly věci.
Těsně před volbami bylo schváleno
hned několik výjimek, které měly
umožnit výstavbu hotelu na křižovatce ulic Poděbradova a 28. října,
u Frýdlantských mostů. Jistě nevzhledná proluka, kterou by bylo dobré zastavět. Nápad postavit
zde hotel je také zajímavý. Veškerá
harmonie však končí v okamžiku,
kdy jsme se dozvěděli, že v plánovaném hotelu má vzniknout přes
400 lůžek a k nim jen necelých 70
parkovacích stání. Parkování pro
autobusy chybí úplně. Radnice vedená ODS a ČSSD záměr podporovala.
Po volbách jsme investora pozvali na prezentaci záměru. Potvrdil
nám, že parkovací kapacitu navýšit lze. Nikdo to však dosud nepožadoval a pro něj by to znamenalo
vyšší finanční náklady. Z úst jeho zástupce rovněž zaznělo, že není potřeba budovat další podzemní patro garáží, když vozy hostů
lze zaparkovat v okolí. Tato slova
by nepochybně nadzvedla ze židle většinu obyvatel Jurečkovy ulice, kteří již dnes o možnost zaparkovat musí bojovat s návštěvníky
centra.
Dál se příběh opakuje. Zasáhli jsme včas. Obvod s takto navrženou stavbou nevyslovil souhlas
a požádal o rozšíření parkovací kapacity. ODS se stavba zdá přiměřená a zlobí se. I tentokrát věříme, že
investor pochopí oprávněné zájmy
vedení radnice a projekt upraví.
Příklad čtvrtý
Amsterdam centrum –
Ostrava není v USA
Nemusíme chodit daleko. Hned
vedle navrhované stavby hote-

lu na Poděbradově ulici má vyrůst nový administrativní komplex. Práci by v něm mělo najít
přes 1 000 lidí, pro které investor přichystal sto parkovacích
míst. Více jich údajně není proto,
aby právě absence možnosti zaparkovat vedla k využití městské
hromadné dopravy. Tento model
prý úspěšně funguje třeba v New
Yorku.
Vedení městského obvodu vysvětlilo investorovi, že Ostrava nemá
metro a každou stavbu posuzuje nejen podle její náplně, ale také
podle dopadů na okolí, a požádalo o doplnění parkovací kapacity.
Projekt je velmi živý, tak uvidíme,
s čím investor přijde.
Příklad pátý
Děti měly ustoupit
penězům
Podnikatel a člen ODS Marek Vavrečka koupil od městského obvodu ovládaného ODS pozemek
přiléhající k mateřské škole na Poděbradově ulici, a to za účelem
výstavby administrativní budovy. Obvod mu rychle vyšel vstříc
a pokácel krásný vzrostlý strom
na svém pozemku tak, aby neomezoval podnikatelské plány.
Strom přitom poskytoval příjemný stín jižní straně domu. Po prohraných volbách v roce 2010 vedení obvodu ještě rychle podepsalo
dodatky k původně uzavřeným
smlouvám tak, aby podnikatel nemusel splnit to, k čemu se zavázal
ve lhůtách.
V průběhu projektové přípravy
přišel podnikatel M. Vavrečka
s návrhem, aby byl přes zahradu
sousední mateřské školy položen
kabel vysokého napětí. Kabel by
sice bylo možné vést v chodníku
ta, jak je to obvyklé, trasa však
byla o pár metrů delší a podnikatel chtěl ušetřit peníze. Když
se nová rada městského obvodu
postavila za děti a přinutila ho
změnit projekt, rozhodl se vymáhat po obvodu údajnou škodu.
Asi to je absurdní, ale pan Vavrečka dnes podle vyjádření svých
právníků opravdu chystá žalobu.
Zřejmě považuje za normální to,
co by obyčejného člověka ani nenapadlo – položit sousedovi přes
pozemek kabel.
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Každý krok je důležitý
Všichni víme, že naše město má problémy se stavem ovzduší. Ostrava je velkoměsto, stále je zde poměrně hodně průmyslových podniků, takže v ní nikdy nebude vzduch čistý jako na horách. Tato skutečnost však ještě neznamená, že se stav ovzduší nedá a nemá zlepšovat.

N

obvodu je sice výrazně slabší než
celého města, troufáme si však
tvrdit, že i malé krůčky mají význam.

Ani tento políček slušným lidem
nás neodradil. Pozice městského

Jako jediný městský
obvod pravidelně
sbíráme prach v ulicích
Centrem města prochází rušné komunikace, po kterých k nám denně přijíždí docela hodně automobilů. Ty za sebou nechávají velké

a ustavujícím zasedání
Zastupitelstva statutárního města Ostravy zástupci hnutí Ostravak navrhli,
aby jednou z priorit města v letech 2010-2014 bylo zlepšení stavu životního prostředí. Návrh byl
však hlasy vládnoucích zastupitelů z řad ČSSD a ODS zamítnut.

množství prachu. Prach se pak víří a my jej dýcháme.
Proto jsme postupně pořídili tři
stroje, které prach sbírají. Křestní
jména jim daly děti ze základních
škol a příjmení dostaly všichni stejné - Prachožrout. Anička, Michal
a Magdalénka jezdí šest dnů v týdnu po celém obvodě a za rok nasbírají neuvěřitelných 460 tun prachu.
Bez nich bychom prach dýchali.

Jejich pořízení bylo z větší části
uhrazeno z dotací. Moravská Ostrava a Přívoz je jediným ostravským obvodem, který vede hnutí Ostravak. Moravská Ostrava
a Přívoz je také jediným městským obvodem, který takto sbírá prach. Na otázku proč, si odpovězte sami.

Archiv Technické služby MOaP
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Rekonstrukce chodníku na Mlýnské ulici
Autor: D. Ramík

Zeleň město zdobí
i pomáhá. Vracíme ji
tam, kam patří
Vydatným pomocníkem v boji proti prachu je městská zeleň.
Hned v roce 2011 jsme vysadili
nové stromy na ulici Čs. legií naproti Chrámu Božského Spasitele.
Nahradily ty, které předešlé vedení obvodu necitlivě vykácelo. Také
jsme výrazně upravili, dříve na zeleň strohou, přilehlou Tyršovu ulici a opravili ji.
Před dvěma lety jsme začali ošetřovat kaštany postřikem proti
klíněnce. Ta způsobuje, že většina stromů je už v srpnu bez listí.

Podle odborníků se efekt tohoto
kroku projeví až po čtyřech nebo pěti letech. Důležité je však
začít.
Náš obvod hájí každý strom,
před kácením se podařilo zachránit desítky zdravých dřevin.
Je smutné, že většinou doslova
bojujeme s odborem životního
prostředí ostravského magistrátu vedeným Daliborem Madejem (přeběhlík zvolený za ODS).
Ačkoliv by měl tento odbor podporovat zlepšení životního prostředí ve městě, v otázce kácení
městské zeleně tomu tak bohužel
obvykle není.

Víme, že kromě stromů je velmi důležitá také tráva. Travnaté pásy kolem cesty nejen vypadají pěkně a oživují okolní prostor,
tráva na sebe současně váže velké množství prachu. Na to myslíme při opravách chodníků. Právě
proto z chodníku na Mlýnské ulici zmizel třicet let starý popraskaný asfaltový povrch a nově jsme při
jeho okrajích vybudovali travnatý
pás a osadili jej stromy.

na sebe navážou nemalé množství
prachu.

Podobně jsme záhony s extenzivní
zelení osadili prostor mezi sloupy
trolejového vedení na Sokolské třídě. V plné kráse rozkvetou na jaře a květiny u rušné komunikace

V několika větách jsme vám ukázali, že nikdy neskládáme ruce
do klína. Životní prostředí v Ostravě je jako mozaika. Každý její kamínek má svůj význam.

Infrasauny ve školkách
Každý městský obvod je zřizovatelem mateřských školek. V průběhu
tohoto roku jsme do nich instalovali tzv. infrasauny. Jedná se o zařízení, která pomáhají zvyšovat
odolnost imunitního systému malých dětí. Odměnou nám je velký
zájem dětí a rodičů o jejich využití.
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rozhovor

Ing. Petra Bernfeldová

místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
pro věci majetkové a stavebního řádu a přestupků
Po absolvování gymnázia vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. V průběhu studií prošla řadou povolání. Zkusila si místo pokladní
v supermarketu, učitelky angličtiny na základní škole, pracovala jako
živnostník. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Získané pracovní zkušenosti uplatnila ve funkci místostarostky.
Energii dobíjí se svými dvěma syny, běháním pro radost, setkáváním s přáteli a četbou. Její aktivity na pozici místostarostky byly
zásadní pro nového vnímání pohledu na svěřený obecní majetek.
Iniciativa domovníků, makléře a webová aplikace s nabídkou volných obecních bytů a nebytových prostor, studentských bytů, katalogu služeb podnikatelů, rozvoje dětských hřišť a podpora života v centru jsou z její dílny. Byla klíčovou postavou při vyjednávání
podmínek nájemní smlouvy na budovu nového sídla úřadu
Moravské Ostravy a Přívozu.

Archiv časopisu Ostravak

Narozena: 4. 10. 1977 v Ostravě
Vzdělání: VŠB -TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Profese: státní zaměstnanec
Stav: vdaná, 2 děti
Hobby: rodina a sport
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Stejně jako před čtyřmi lety jste
na prvním místě kandidátky
hnutí Ostravak do zastupitelstva
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vnímáte rozdíly
mezi svou tehdejší a dnešní kandidaturou?
Rozdílů je mnoho – jeden je ale
zásadní. Před čtyřmi lety jsme
byli první a prakticky jediní, kteří
se dokázali stmelit a postavit politické straně, která bezmála dvacet
let řídila náš obvod. Volby jsme
vyhráli a dokázali lidem, že je
možné porazit velké parlamentní
strany. Vzali jsme na sebe odpovědnost za vedení radnice a dnes
skládáme účty svým voličům. Letošní volební výsledek tedy bude vysvědčením za naši čtyřletou
práci.
Podle toho, co říkáte, to vypadá
velice jednoduše…
Jednoduché však rozhodně nic nebylo. Uvědomte si, že jsme nastou-

pili prakticky na úplně paralyzovanou radnici. Její pracovníci byli
zvyklí na autoritářský režim vůdce a jiný názor než jeho nebyl přípustný. Mnoho schopných úředníků bylo vyhozeno, někteří raději
odešli sami. Na jejich místa dosadilo vedení povětšinou své stranické kádry. Na radnici se místo práce
politikařilo.
Co tím myslíte?
Nic není jen černé nebo bílé. Úřad
pochopitelně plnil své povinnosti, aktivity vedení nad jejich rámec
však byly minimální. Politici se
soustředili pouze na velké stavební projekty, jakými byly například
oprava kapličky v Husově sadě nebo revitalizace prostoru před hlavním nádražím. Běžné záležitosti a potřeby občanů je nezajímaly.
Je tomu dnes jinak?
Kdyby tomu nebylo jinak, nenechala bych se znovu postavit do če-

la kandidátky. Za svou práci se nestydím, a proto jdu znovu „s kůží
na trh“. Možná ten rozdíl není tak
výrazný, ale museli jsme začít úplně znovu. Vzbudit zájem a aktivitu zaměstnanců, pracovat pro občany, vytvořit kvalitní pracovní
tým a začít pracovat systematicky.
Občané vidí až výsledky a mnohdy
si neuvědomují to obrovské množství práce, které je za nimi. Nejlépe to uvedu na příkladu. Zaměřili
jsme se na opravy chodníků, jelikož po nich všichni chodíme a jsou
určitou vizitkou obvodu. Museli
jsme nechat vypracovat projekty,
zajistit stavební povolení, sehnat
peníze a teprve pak jsme mohli zahájit samotné opravy. A právě těmito, pro nás běžnými, maličkost-

mi se bývalé vedení nezabývalo
a mnohokrát nám byla tato aktivita některými opozičními zastupiteli vytýkána.

ucelená evidence hospodaření
s majetkem. Tu jsme vytvořili,
a to včetně mapového podkladu.
Díky tomu jsme odhalili mnoho

Chovej se k druhým tak, jak chceš,
aby se oni chovali k tobě.
Vy máte na starosti obecní majetek. Co se změnilo v této oblasti?
Radikálně se změnil hlavně přístup k majetku. Plně si uvědomujeme, že pozemky, domy, byty
i nebytové prostory jsou „rodinným“ stříbrem, které nám přináší tolik potřebné příjmy. Skrze všechny odbory neexistovala

případů, kdy byl užíván obecní
majetek bez jakéhokoli smluvního ujednání a nikdo za jeho užívání neplatil.
Vytvořili jsme internetový portál, kde nabízíme majetek k pronájmu i prodeji, a záhy se výrazně zvýšila poptávka. Zřídili jsme
funkci domovníků, a usnadni-

li jsme tak komunikaci s nájemníky bytů. Obecní makléř má blíže
k zájemcům o pronájem. V těchto
dnech vychází katalog služeb, který má podpořit podnikatele v centru města a pomáhat občanům.
S jakým cílem vstupujete do voleb letos?
Za čtyři roky jsem získala mnoho
zkušeností, které bych v příštím
volebním období ráda uplatnila.
Podařilo se nám nastartovat řadu
změn ve vedení radnice a rádi bychom v nich pokračovali, případně dotáhli do konce ty, které jsou
v běhu. Radnice se odpolitizovala, je otevřená lidem a byla by obrovská škoda, kdyby se vrátila doba let minulých.

Archiv časopisu Ostravak

moap@ostravak.info • www.hnutiostravak.cz
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Když se tradice
stane politickou kořistí
Mezi nesporné úspěchy působení hnutí Ostravak v Zastupitelstvu statutárního města Ostravy patří skutečnost, že jsme dokázali uhájit městský majetek před
pokusy Petra Kajnara, ČSSD a ODS o jeho podivné vyvedení do soukromých rukou. Podařilo se tak doslova zachránit ostravské krematorium, část Dopravního
podniku Ostrava a také restauraci Spolek v Nádražní
ulici. Zdaleka to však nebylo jednoduché.

P

sát o historii Spolku nemá význam, většina Ostravanů ji zná. Ne každý
však ví, že budova restaurace spolu s přilehlou zahrádkou je majetkem statutárního města Ostravy.
Vlastnit tak lukrativní nemovitost by logicky mělo být výnosné.
V Ostravě je tomu však naopak.
Pamětníci si jistě vzpomenou
na časy, kdy byla otevřena obě
patra restaurace a místní kuchyně patřila k vyhlášeným. Vedení
města střídalo nájemce a úroveň
pohostinství postupně klesala. Zato ve spodním patře přibyly hrací automaty. Stalo se tak,
když se nájemcem stala společnost provozující na mnoha místech v Ostravě herny. Paradox je,
že ačkoliv městský obvod zásadně
neumožňuje provozování heren
ve svých nemovitostech, město
Ostrava tento jev ve svých budovách na území stejného obvodu
podporuje. Je to jen jeden z dalších důkazů propojení ostravské
hazardní lobby a místních zastupitelů z ODS a ČSSD.

Restaurace Spolek na Nádražní ulici
Autor: D. Ramík
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Velké překvapení jsme zažili v loňském roce, kdy nájemce požádal
o odprodej nemovitosti a vedení
města (ČSSD a ODS) s tím souhlasilo. Městský obvod ale vydal nesouhlasné stanovisko a poukázal
mimo jiné na skutečnost, že před-

mětem prodeje nemá být pouze
budova, ale také restaurační zahrádka. Tu by soukromý majitel
velmi snadno zrušil, a získal tak
cennou stavební parcelu. Díky aktivitě zastupitelů z hnutí Ostravak
návrh na prodej v zastupitelstvu
města neprošel.
Uplynulo jen pár měsíců a vedení města přišlo s návrhem prodeje podruhé. Tentokrát jej iniciovalo samo a s naprosto skandálním
odůvodněním. Po letech město
zjistilo, že dům je ve špatném technickém stavu a potřebuje opravy,
na které údajně nejsou peníze. Jak
tedy hospodaří s majetkem, když
pronajímá lukrativní nemovitost
s největší letní zahrádkou v centru? Navíc, když jsou v domě umístěny hrací automaty.
Obvod opět vydal nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje a požádal město Ostrava
o svěření majetku do své správy.
Jsme totiž přesvědčeni, že najít
slušného nájemce, který by platil odpovídající nájemné, nebude problém. Ze získaných peněz
pak půjde dům opravit. Obvodu
zůstane „zlaté vejce“, tedy lukrativní nemovitost přinášející stálý příjem do obecní pokladny.
Naším krokem jsme zjevně píchli do vosího hnízda. Vedení měs-

ta, které není schopné nemovitost patřičně pronajmout (proto
ji chce prodat), současně rozhodlo, že dům obvodu nesvěří. Důvody neuvedlo. V médiích pak představitelé města překroutili fakta
a snažili se přesvědčit veřejnost, že
obvod chce podnikat v pohostinství. Skutečnost, že městský obvod
má ve správě několik set nebytových prostor, které úspěšně pronajímá, opominuli. Následně na jed-

nání zastupitelstva návrh prodeje
opět neprošel.
Položili jsme si otázku, jestli je vedení našeho města opravdu tak neschopné. Se správnou odpovědí nám
pomohla ODS v Moravské Ostravě.

chátrat, aby si je mohl po pár letech
výhodně koupit. Prostě osvědčený
scénář v podání ODS. Vše by vyšlo, nebýt přístupu vedení městského obvodu. ODS jsme zjevně
překazili další nekalý obchod, a ta
proto zuří.

Vypadá to, že vedení města mělo od počátku jasný plán: Nejprve nemovitosti pronajmout spřátelenému subjektu, ten je pak nechá

Spolek se nám podařilo uhájit, zůstal v majetku města. Za pár týdnů
budou volby a po nich pravděpodobně konečně zanikne účast Pet-

ra Kajnara a ODS v zastupitelstvu.
S jejich zmizením snad zmizí i jedna éra vedení města. Skončí doba
spojená s korupcí a rozsáhlým vyšetřováním vykrádání městských
společností. Věříme, že nově zvolení zastupitelé při svém rozhodování již nebudou přednostně zohledňovat ekonomické zájmy svých
sympatizantů a že se tak i Spolek
dočká lepší budoucnost. Tradice si
to zaslouží.

Restaurace Spolek na Nádražní ulici
Autor: D. Ramík
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Střípky

Minigolf za korunu
Minigolfové hřiště v sadě Milady Horákové dlouhá léta pustlo a stalo se místem, kde se scházely podivné existence. Málokdo věděl, že je majetkem našeho městského obvodu. Ten o něj nejevil zájem, protože byl pronajatý. Za jednu korunu
ročně.
Po tomto zjištění jsme nájemní smlouvu ukončili, minigolf opravili a areál dnes slouží lidem. V příštím roce plánujeme přidat
ještě zázemí, a vytvořit tak důstojné místo pro aktivní odpočinek.

Když dva dělají totéž
Velmi podivně byl rovněž pronajatý Dětský ráj v Sadové ulici. Opět za jednu korunu. Staré dětské atrakce dosluhovaly, obvod platil nekvalitní údržbu. Proto jsme i tady ukončili nevýhodnou smlouvu. Vyměnili jsme staré prolézačky za nové a našli
nového nájemce. Počet spokojených malých návštěvníků a jejich rodičů v nás vzbudil myšlenku vybudovat druhý Dětský ráj
v lokalitě sadu Milady Horákové.

Za méně peněz více muziky
Dříve byla údržba veřejné zeleně prováděna zvláštním způsobem. Obvod byl podivně rozdělený – část měly na starosti
Technické služby MOaP (komplexní údržba stála zhruba 13 milionů Kč) a část pak soukromé firmy. Ty za provádění základní
údržby dostávaly přes 13 milionů Kč ročně. Postupně jsme ukončili nevýhodné smlouvy a Technické služby MOaP dnes
pečují o veřejnou zeleň na celém území obvodu. Provádějí komplexní péči, která stojí 22 milionů Kč ročně. Udělají tedy více
práce za méně peněz. Ušetřili jsme, přesto je poznat kvalitnější péče.
Příjemným překvapením pro nás bylo sdělení, že díky častějšímu sekání trávy v jarních měsících ubylo dětských alergií.

Nejde, nemůžeme a hotovo
Práce na radnici je hlavně o malých věcech, které zpříjemňují lidem každodenní život. Všichni chodí pěšky. My taky. A tak
jsme třeba chodili po vyšlapaných blátivých pěšinkách mezi Sokolskou a Hrušovskou ulicí nebo mezi ulicí 28. října a Polyfunkčním domem. Léta jsme poslouchali výmluvy, proč nejdou upravit a opatřit pevným povrchem. To už dnes neplatí. Obě
jsou zpevněné a lidé po nich mohou chodit, aniž by si zašpinili boty.

Pište své náměty, názory či komentáře.
E-mail: redakce@ostravak.info, www.ostravak.info, www.hnutiostravak.cz.
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Jak volit Hnutí Ostravak
Příklad hlasovacího
lístku do zastupitelstva
statutárního města
Ostravy.

I v letošních komunálních volbách je hlasovací lístek velkou plachtou. Pokud chcete volit hnutí Ostravak, stačí, když do rámečku u názvu hnutí Ostravak uděláte křížek. Každý z kandidátů uvedených na kandidátní listině hnutí Ostravak tak dostane jeden hlas.
Chcete-li navíc upřednostnit některého z kandidátů, udělejte křížek i u jeho jména. I v tomto případě však nezapomeňte
udělat křížek také u názvu hnutí Ostravak.
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Moravská Ostrava a Přívoz
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Ing. Jiří Havlíček
Starosta

Mgr. Hana Foltová
Učitelka

Jiří Botor
Zásobovač

MUDr. Andrea Matulová
Lékařka

Ing. Robert Adámek
Ředitel IT společnosti

Lenka Kocierzová
Výtvarnice

Ing. Leopold Sulovský
Senátor, horolezec

Martin Lukeš
Fotbalista

Ing. Hana Kobilíková
Ekonomka

JUDr. Lukáš Semerák
Právník

Ivan Feller
Herec

Vladimír Polák
Herec

Maxmilián Šimek
Podnikatel

> Zásadně nepronajímáme
obecní byty nepřizpůsobivým
občanům
Mgr. Hana Strádalová
MUDr. Jan Šmíd
Učitelka
> Zahájili jsme komplexníLékař
opravu sídliště Fifejdy
Kamilsmlouvy
Skopal
Ing. Jiří již
Satinský
Ing. >
Roman
Ščurek
Jako
jediný městský obvod
zveřejňujeme všechny
na webu
Masér
Ekonom
Ekonom
> Jako jediný městský obvod pravidelně čistíme ulice od prachu
Mgr. Radim Žebrák, PhD.
Vědecký pracovník, biolog

Martin Axmann
Živnostník

Lenka Paterová
Provozovatelka autoškoly

Miluše Pszczolková
Dispečerka

Robert Michalík
Ekonom

Radka Šoltýsová
Grafička

Ing. Daniel Horváth
Živnostník

Náš volební program a kompletní seznam kandidátů najdete na

www.hnutiostravak.cz
Ing. Martin Rymel
Telekomunikační technik

Ing. Hana Eschingerová
Ekonomka, vysokoškolská pedagožka

Monika Horáková
Podnikatelka ve zdravé výživě

Mgr. Alexandra Slotová
Překladatelka

Ctibor Steiner
Manažer

Pavel Konečný
Provozní restaurace

David Hradil
Technik

Robert Balon
Podnikatel

