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EDITORIAL

Čtyři roky pocitů zastupitele
Rozhodně nebude mnoho těch,
kteří by chtěli žít v obvodu, kde
radnice nenaslouchá přáním občanů, většinou nerespektuje jejich názor a nesnaží se o harmonický rozvoj všech oblastí života.
Na důležitých jednáních, třeba
o zrušení základních škol, se lidem v podstatě arogantně „vysmívá“ do obličeje a přesvědčuje
je, že o důležitých věcech rozhoduje jen samotné vedení radnice. V takovém obvodu nechci
žít ani já.
Čtyři roky ve funkci zastupitele
našeho obvodu změnily můj pohled na spoustu věcí. Na politiku
i politiky, na řešení běžných problémů života, práci lidí v sociální
oblasti, ale také na řešení problematiky bezpečnosti v našem obvodu a možnosti vzájemné spolupráce při řešení této situace.
Poznal jsem za tu dobu celou řadu skvělých lidí, kteří bez ohledu na svůj osobní život pomáhají vždy tam, kde je to potřeba. Ať
už se jedná o zastupitele našeho
obvodu, nebo o odborníky z řad
zaměstnanců radnice. Těchto lidí
si velmi vážím a mají můj obdiv.
A to bez ohledu na jejich politickou „nálepku“ nebo jiný politický názor.

Za tu dobu jsem však také poznal různé politické „byznysmeny“. Tito lidé nikdy nezklamou s ochotou přisypat si
do vlastního „korýtka“, pokud
je to jen trochu možné. Politiky, kterým je práce pro občany
našeho obvodu v podstatě přítěží a berou ji jako nutné zlo.
Na první pohled je poznáte velmi těžko, protože se tváří jako ztělesnění dobráci, ochotní pomáhat ostatním. Pokud je
ale máte možnost sledovat při
„práci“ delší dobu, tak poznáte,
že jde jen o masku, kterou kryjí
úplně jiné zájmy. Naštěstí takových není mnoho a kromě občasného nahrabání si peněz alespoň tolik neškodí.
Čtyři roky je doba, kdy se už
musí projevit naše práce pro občany obvodu. I přesto, že je naše
občanské hnutí v opozici a tím
pádem jsou o dost menší i naše
možnosti ovlivnit rozhodování
radnice. Z projektů, které se již
podařilo realizovat, připomeňme například rozšíření systému
SOS tlačítek pro seniory našeho
obvodu. Systém, který funguje v rámci celého města, se i díky naší iniciativě bude ještě rozrůstat o další uživatele. Podařilo
se také vyladit spolupráci městské policie a Policie ČR s orgá-

ny městského obvodu. V oblasti
bezpečnosti nastartovat několik
skvělých projektů, které již dnes
pomáhají s řešením bezpečnostní problematiky. Ať už jde
o rozšíření kamerového systému
do okolí ubytoven a dalších problémových lokalit, nebo o zintenzivnění práce radnice v sociální oblasti s problémovými
klienty ze sociálně znevýhodněných skupin. Velkým přínosem
je vytvoření společné strategie
bezpečnostních složek, orgánů
sociálně-právní ochrany, radnice a příspěvkových organizací,
které se zabývají sociální pomocí. Vytvoření „multidisciplinárního“ týmu ze zástupců těchto organizací umožnilo nejen
rozšířit vzájemnou spolupráci,
ale hlavně koordinovat postup
při řešení bezpečnostní situace
v našem obvodu.
Některé věci se nám ovlivnit bohužel nepodařilo. Kvůli mocenskému boji a intrikám některých
politických stran a zmiňovaných politických „byznysmenů“
se dostavily výsledky jejich
„práce“ a „povedlo“ se jim před
dvěma lety v podstatě paralyzovat strukturu a fungování radnice Ostravy-Jih. Po provedených
personálních „čistkách“ a odstranění nepohodlných zaměst-

nanců se úřad vzpamatovává
ještě dnes. Také z tohoto důvodu se radnici nepodařilo investovat více než půl miliardy korun z rozpočtu obvodu. A pokud
radní tvrdí, že větší část z těchto peněz půjde ještě v tomto roce
na plánované investice, tak pořád zůstane více než 200 milionů, které nemají, jak utratit. Protože jednoduše nevědí, jak na to.
Takže nakonec budou ještě tvrdit, že peníze ušetřili.
My víme, kde tyto peníze investovat. Jsme občané tohoto obvodu a vidíme rozpadající se chodníky i na hrubo zalátané silnice,
kde jde bez úhony projet už jen
traktorem. Vidíme nesmyslně rozmístěné odpadkové koše,
rozpadající se lavičky, hororové
přístřešky na zastávkách MHD
i přerůstající trávu. Víme, že
v našem obvodu v podstatě nejde
rozumně zaparkovat. Víme, jak
investovat do Technických služeb Ostravy-Jih tak, aby mohly fungovat ještě lépe a lidem už
nehrozilo „brouzdání se rosou“
v metrové džungli trávy.
Jsme občané tohoto obvodu
a chceme tady také slušně a bezpečně žít.
Mgr. Viktor Panuška
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Dobře utajená lumpárna
Současné vedení městského obvodu Ostrava-Jih často rádo kritizuje to předešlé. Zejména zástupci hnutí
ANO rádi používají slova jako transparentnost a dobré hospodaření. V jejich podání se však mnohdy jedná jen
o prázdná slova. Chovají se hůř než ti, které haní.

Jeden příklad za všechny: v roce 2016 městský obvod potřeboval koupit tzv. elektronický nástroj, tedy systém, který
umožňuje snadno a přehledně
nakupovat nejrůznější zboží nebo služby. Oslovil tedy šest společností, které se tímto zabývají,
a dostal tři nabídky. Nejnižší činila 353 000 Kč a byla od společnosti Tender systems s.r.o. Zbývající dvě byly výrazně vyšší, a to
1 187 000 Kč společnosti QCM,
s.r.o., a 1 569 000 Kč společnosti Syntaxit, s.r.o. Pro normálního
člověka je vše jasné. Ovšem na Jihu ne. Namísto toho, aby se vedení obvodu zaradovalo, že ušetří, se začaly dít podivné věci.
Nejprve byla společnost Tender
systems vyzvána k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Ta proběhla na prezentaci modelového případu a odbornou komisí bylo potvrzeno, že nabízené řešení je plně funkční. Pokud
byste čekali šťastný konec, musím vás zklamat. Za týden byla
soutěž bez udání důvodu zrušena. Tím však příběh nekončí.
Po necelých třech týdnech byla úplně stejná zakázka vypsána
znovu. Osloveny však už byly jen
dvě společnosti, a to přímo společnosti QCM a Syntaxit, které
nabídly mnohonásobně vyšší cenu. Nikdo se přitom nepozastavil nad skutečností, že obě společnosti mají stejného jednatele,
a dokonce, že společnost Syntaxit
je vlastněna společností QCM.
Nikoho asi nepřekvapí, že společnost QCM opět nabídla vyso-

kou cenu, tentokrát 1 187 000 Kč.
Překvapením však je, že vedení obvodu s nabídkou souhlasilo
a bez dalšího uzavřelo smlouvu.
Za trojnásobně vyšší cenu než
původně nabídla společnost Tender systems!
Přitom právě nechtěná společnost Tender systems úplně stejný
nástroj (dokonce v daleko větším

rozsahu) poskytuje statutárnímu
městu Ostravě.
Co dodat? Zanedlouho budou
volby a až se na vás budou z plakátů usmívat lidé, kteří o zakázce rozhodli, zamyslete se, jestli si
opravdu přejete, aby dále spravovali vaše peníze.
-red-

Výsledky hlasování:
Martin Bednář (ANO 2011)
Hana Tichánková (ANO 2011)
Markéta Langerová (ANO 2011)
Otakar Šimík (ANO 2011)
František Staněk (KDU-ČSL)
Adam Rykala (ČSSD)
Věra Válková (ČSSD)
František Dehner (ČSSD)

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

Ilustrační foto.
Autor: -red-
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Participativní rozpočet
s hořkou příchutí na jazyku
Před dvěma lety se v Ostravě-Jih rozjel projekt s názvem Participativní rozpočet
(PR). A lidé se zvědavě ptali a pídili po tom, co to vlastně znamená. Na internetu se mohli složitě dočíst, že PR je procesem přímé demokracie, jehož prostřednictvím mohou obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, obce, města) či členové komunity (veřejné/neveřejné instituce apod.) diskutovat a rozhodovat o využití
části rozpočtu, resp. o jeho výdajové nebo příjmové stránce.

J

ednoduše řečeno, PR je
vlastně nástroj zapojení veřejnosti do procesu
rozhodování o podobě prioritních oblastí rozpočtu. Radnice
vyčlení částku peněz a občané
se mohou se svými menšími či
většími projekty přihlásit. Právě obyvatelé vědí nejlépe, co jim

v okolí jejich bydliště či na oblíbeném místě v obvodě chybí nebo vadí.
Příprava participativního rozpočtu je náročný proces, kdy
radnice určí jeho podobu, tedy
sestaví řešitelský tým a zpracuje základní kritéria typu kdo,

kdy, kde, jak a co. Poté musí být
vytvořen veřejný prostor pro
diskusi a tvorbu návrhů. Jsou-li návrhy připraveny a předloženy, je zahájena jejich technická analýza, kdy tým úředníků
podle toho, do kterého odboru
radnice daný návrh spadá, musí posoudit, zda je projekt vů-

Hana Kubišová

bec proveditelný z hlediska základních kritérií, legislativních
norem či místní situace. Také
se řeší předložená cena, doba
realizace a tak dále.
Pokud je takto vybrán okruh
realizovatelných návrhů, nastává ten správný čas pro míst-

Úřad městského obvodu Jih.
Autor: -red-
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ní občany. Sami si vyberou, který návrh chtějí realizovat.
KDE JE ZAKOPANÝ PES?
Původní idea byla realizovat projekty následující rok po ukončení
výběru občany. Bohužel se ukázalo, že toto není v silách radnice.
Některé vítězné návrhy se začaly
na úřadě zpracovávat dokonce až
po několika měsících od ukončení výběrového kola.
Teď nastává zásadní otázka: je to
chybným plánováním lidských
zdrojů při přípravě PR, nebo
podceněním celé akce? Je totiž
neuvěřitelné, že doposud nebyly realizovány projekty z let 2016
a 2017 a už se spouští nové kolo z letošního roku. Člověku pak
vrtá hlavou, jak dlouho se bude
čekat na ukončení všech projektů z každého roku – rok, dva, nebo ještě déle?
Další slabinou je, že výsledná cena díla se v některých případech
významně liší od částky, která
byla stanovena během technické analýzy úřadem a pro kterou
vlastně u vítězného projektu rov-

něž hlasovali jednotliví občané.
U několika projektů vystoupala cena vzhůru až o desetitisíce!
Zde se nabízí další otázka, tentokrát o kompetentnosti a technických způsobilostech úředníků
zpracovávajících tyto projekty.
Faktem je, že kdyby občané věděli, že konkrétní projekt nebude
tak „levný“, určitě by pro něj nehlasovali, projekt by nakonec nedostal tolik hlasů a nevyhrál by.
NABÍZEJÍ VZDUŠNÉ
ZÁMKY
Tahle skutečnost je pro mnohé
obrovským zklamáním. Rozhodně by bylo lepší, kdyby si radnice
nebrala sousto, na které nestačí,
a PR navrhla v realizovatelném
rozsahu a nenabízela vzdušné
zámky. Po slibovaných projektech zatím zůstává jen hořká pachuť a lidé nabývají dojmu, že
byli zase podvedeni. Rozumného člověka napadne, že před dalším vypsáním nového PR by bylo
určitě dobré nejdříve dotáhnout
do konce všechny vybrané projekty, aby se opět obnovila důvěra k vedení radnice.

Světlo pro
naše bezpečí

A

Břetislav Riger

čkoliv je spolupráce se současným vedením radnice poměrně složitá, nesložil jsem ruce do klína.
Vždyť já sám jsem občanem Jihu a rozhodně mi
není jedno, kde žiju.
Za jeden z hlavních neduhů našeho obvodu považuji bezpečnost.
Ať si říká, kdo chce, co chce zejména po setmění se lidé na ulicích
necítí bezpečně. Proto jsem se ve své funkci zasadil o výměnu
veřejného osvětlení na Jihu a jsem rád, že se mi podařilo některé ulice doslova rozsvítit. Antonína Brože, Věšínovská, Starobělská, Břuskova, Šeříková, Srbská, Jičínská, Mozartova, Březinova,
Lužická, Česká, 29. dubna, Horní – tady už je hotovo. Další lokality jsou naprojektovány. Věřím, že i po volbách budu moci ve své
práci pokračovat a že temných zákoutí bude ubývat.
Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora
Další problém, na který Ostravak poukazuje, je situace, kdy
jsou v PR ponechány návrhy
na opravy veřejných komunikací, chodníků a cest, které jsou ve správě obvodu. Tyto
opravy by měly být realizovány z běžného rozpočtu odboru

dopravy a komunálních služeb,
který je na tyto účely připraven. Pak by zůstalo v rozpočtu
PR více peněz na zpříjemnění
života v největším ostravském
obvodě.
Mgr. Hana Kubišová
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Odra je noční můra Výškovic
Již téměř čtyři roky radnice chlácholí občany, že aktivně řeší problém zchátralého
areálu Odra v Ostravě-Výškovicích. Stačí se však jet podívat na místo a je na první pohled jasné, že v tomto případě „skutek utek“. Ačkoliv tento neutěšený stav
bude s největší pravděpodobností ještě nějaký čas trvat, je více než nutné s vlastníkem nemovitosti stále jednat.

P

ojďme si ale připomenout, jak a proč se z kdysi vyhledávaného areálu
Odra stala doslova ruina. Prodej nemovitostí proběhl v roce
2006 na základě usnesení zastupitelstva, které předložil tehdejší místostarosta Leo Luzar
(KSČM). Do kupní smlouvy
mělo být doplněno, že se kupující, společnost 3E PROJEKT, a.
s., pod pokutou zavazuje, že ve
lhůtě dvou let provede nutné
opravy komplexu. Zároveň teh-

Současný stav areálu Odra.
Autor: Drahoslav Ramík
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dy předseda představenstva této
společnosti Martin Eliáš uvedl,
že nový majitel objekt zachová
jako středisko občanské vybavenosti.
Z nějakého důvodu však sankce z kupní smlouvy vypadla.
O tom, proč se tak stalo a proč
si toho nikdo z vedení radnice nevšiml, se dodnes vedou spekulace. Znění smlouvy měla připravovat tehdejší
vedoucí majetkoprávního od-

boru Drahomíra Hanzelková.
Svůj podpis pod konečné znění
smlouvy vedle starosty Otakara Veřovského (ČSSD) připojil i Leo Luzar. Právě chybějící
sankce je hlavní příčinou současného havarijního stavu.
V tuto chvíli je bohužel jakékoliv řešení pouze v rukou majitele předmětných nemovitostí.
Buď na uvolněném pozemku
postaví nějakou novou stavbu,
stavební povolení má dosud

Zdeněk Hűbner

platné, nebo může nemovitost
prodat. Radnice by nyní měla s majitelem jednat a pokusit
se společně najít z této zapeklité situace nějaké východisko.
Doufejme, že konstruktivním
a vstřícným jednáním se nakonec přece jen podaří nějaké řešení najít a dosud prázdný
a zdevastovaný prostor konečně přestane být noční můrou
zdejších občanů.
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA
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Komunální služby brzdí
neschopnost radnice
Mohlo by se zdát, že v oblasti komunálních služeb, čímž myslím údržbu a čištění
komunikací, chodníků, údržbu mobiliáře (laviček, dětského zařízení, pískovišť, odpadkových košů aj.), se za poslední čtyři roky, tedy oproti předešlým volebním obdobím, mnohé změnilo. Vznikly totiž Technické služby Ostrava-Jih. Má to ale jeden háček.

J

e pravda, že po dvou letech
se začalo dařit i s kosením
trávy, po dvaceti pěti letech se podařilo natřít zábradlí
na kruhovém objezdu ulic Doktora Martínka a Hornopolní,
proběhla částečná rekonstrukce
hřbitova a rozběhl se druhým rokem participativní rozpočet, který má řešit přání občanů.
Založení Technických služeb Ostrava-Jih byla rozumná věc a je
určitě v zájmu většiny obyvatel
obvodu. V ulicích se konečně objevili pracovníci, kteří sbírají odpadky či ořezávají keře.
NA RADNICI SE ZASPALO
Na první pohled vše vypadá
v pořádku, jenže to má plno zádrhelů. Technické služby se snaží, ale mohou zvelebovat obvod
pouze do té míry, do které jim
to umožní radnice. A to je kámen úrazu, protože tam se zaspalo. Za první rok fungování
se nenakoupila skoro žádná technika a dokonce tři roky fungovaly
Technické služby Ostrava-Jih bez
schváleného rozpočtu na provoz,
což samozřejmě bránilo technickému a personálnímu rozvoji.
Pracovníky tvoří převážně lidé registrovaní na úřadu práce, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce,
a tak chybějí odborní zaměstnanci,
jako jsou řidiči, strojníci a jiné pro-

Petr Smoleň

fese. Ukázkovým příkladem jsou
stroje pro sběr psích exkrementů. Je sice krásné, že jich technické
služby vlastní několik, ale paradox
je, že stroje nemá kdo obsluhovat.
Proběhla také částečná rekonstrukce hřbitova, která se povedla, včetně vybudování WC pro
návštěvníky. Záslužná práce, ale
pro koho? Záchody jsou zavřené, a to i v období Všech svatých
a vánočních svátků.
Na mnoha místech se zrušila dožívající a evropským normám nevyhovující dětská hřiště či několik dětských hracích prvků, které
byly mezi domy. Náhrada už adekvátní není. Vystavělo se sice několik krásných nových dětských
hřišť, avšak jen na určitých místech, takže slouží jen určité skupině rodičů. Ostatní by každý den
museli s dětmi docházet, nebo
dokonce dojíždět na velké vzdálenosti, aby si jejich malé ratolesti
mohly někde hrát.
A podobná situace je i u větších
dětí. Vybudovalo se např. nové sportoviště u základní školy v Provaznické ulici, pro veřejnost je ale bohužel během
odpoledne a o víkendech uzavřené.
Participativní rozpočet je výborná myšlenka, jak splnit a za-

Ilustrační foto.
Autor: Drahoslav Ramík

financovat představy občanů
obvodu o zvelebení jejich okolí.
Probíhá už druhý ročník a řeší se plno dobrých nápadů, ale
realizace opět vázne. Tak by
se dalo pokračovat o neutěšeném stavu a vzhledu našich kašen, laviček, pískovišť a parkování nemluvě.
SEDÍ NA STAMILIONECH
Mnohé napadne, že má obvod
ve svém rozpočtu nedostatek
finančních prostředků. Chyba! Na začátku tohoto roku měla radnice přebytek skoro tři sta

milionů korun. Tak v čem tkví
problém? Po personální bouři,
která nastala po volbách na úřadu Ostrava-Jih, byla propuštěna
nebo odešla velká část řadových
pracovníků odborů. Ti byli sice
nahrazeni jinými, ale jak je vidět,
méně zkušenými. S tímto problémem se radnice pere doposud.
To má pochopitelně za následek neschopnost „utratit“ peníze v oblasti komunálních služeb
ve prospěch obyvatel největšího
ostravského obvodu.
Bc. Petr Smoleň
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Leopold Sulovský a Senát
si potykali
Jako správného Ostraváka ho uslyšíte klidně říct, že „snaha není koksovatelná“. Nicméně jeho vůle něco vykonat, touha něčeho dosáhnout, věci měnit a napravovat, ale i nezištně pomáhat druhým, je záviděníhodná. Být
nahoře je tak trochu jeho životní styl. Dokázal to jako špičkový horolezec i úspěšný podnikatel. Dnes je tichý,
ale rozhodný Leopold Sulovský senátorem. A kandiduje znovu.

Co se během posledních let u Vás
změnilo?
Poznal jsem spoustu nových lidí a přibyla mi hromada práce, ale
i starostí. Nemám moc času, běžně
začínám v sedm ráno a večer kolem
desáté se snažím být nejpozději doma. Ale s tím jsem do politiky šel.
Bylo snadné se „zabydlet“ ve vysoké politice? Přece jen je Praha
docela daleko od Ostravy, kterou
znáte jako své boty.
Když něco dělám, dělám to naplno a je úplně jedno, jestli v Praze
nebo Ostravě. Ostatně Senát není
pražský. Stále jsem Ostravák a hájím zájmy svého regionu, stejně jako dalších 80 senátorů z celé České republiky.
Mimochodem, své horolezecké
boty jste pověsil na hřebík?
Kdepak, jen jsem začal jezdit
do hor na kratší časové úseky.
Na cestu do Himálaje potřebujete
obvykle dva měsíce.
Vraťme se do Senátu. Vstupoval jste do něj s přesvědčením, že
i politika se dá dělat slušně, že stačí selský rozum a pokora. Platí to
stále?
Myslím, že to platí pořád. V Senátu jsem se stal členem klubu Starostové a nezávislí a od počátku také
členem Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu (VHZD).
Vždycky jsem se snažil používat
hlavně ten zmiňovaný selský ro-
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zum, a to nejen při schvalování jednotlivých zákonů, ale také při jednání s kýmkoliv. A ještě něco, chce
to obrovskou dávku pokory. Bez ní
to nejde v žádné práci, ani v životě.
Spoléháte se spíše na spolupráci
a pomoc, nebo si do věcí nenecháte mluvit?
Konečná rozhodnutí dělám sám,
ale předchází tomu vždycky diskuze, mnohdy dosti obsáhlá.
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Také jste tvrdil, že do politiky mají jít lidé, kteří si nic nepotřebují
dokazovat, nebo se někam uklidit za tučnou odměnu, a hlavně
by měli vždy pamatovat, odkud
přišli. Neztrácí se přece jen časem
vazba na vlastní město, kraj?
Bohužel takové případy existují. Souvisí to s absencí pochopení
smyslu práce. Od počátku se snažím propagovat Ostravu a tento
region, aby, jak už jsem někde řekl, si ho většina lidí nepředstavovala pouze jako špinavý průmyslový kraj „někde za Uralem“. Coby
úplnému nováčkovi se mi podařilo zorganizovat výjezdní zasedání
prestižního VHZD v Ostravě. Jeho členové naše město naposledy
navštívili před dlouhými jedenácti roky.
Slibně se rozjely i Vaše aktivity
v oblasti kultury a společenského života.
Zorganizoval jsem 6 samostatných výstav regionálních uměl-

ců na půdě Senátu. Myslím, že je
důležité ocenit osobnosti našeho
kraje. Jsem rád, že na můj podnět
byla udělena stříbrná medaile Senátu panu Richardu Konkolskému, skvělému českému mořeplavci. Paní Olga Rosenbergerová,
která se věnuje lidem s handicapem a dává jim možnosti pracovat a samostatně bydlet, zase získala hlavní cenu poroty senátní
ankety Žena regionu. Tento projekt patří všem ženám, které svým

přístupem motivují, obohacují a pomáhají nemocným, dětem
či zvířatům a podobně. Snažím
se podporovat aktivity zaměřené
na ty nejpotřebnější. Vzpomenu
Nezastavitelné - handicapované
sportovce, velmi si považuji svého patronátu nad mezinárodním
turnajem ve sjednocené kopané, který probíhá každý rok v říjnu v rámci Evropských dnů handicapu v Ostravě, podporuji akce
ve Čtyřlístku a řadu dalších.

ROZHOVOR

Nezlobte se, ale lidé o tom všem
a o Vaší roli v Senátu vlastně
moc nevědí. Není to škoda?
Škoda? Jasně, na televizní obrazovce se neobjevuji často jako
třeba pan Štěch nebo jiní vysoce
postavení funkcionáři Senátu. To
ovšem neznamená, že se neustále
nesnažím usměrňovat a ovlivňovat schvalování jednotlivých návrhů zákonů a novel. Za své působení ve VHZD jsem takzvaně
zpravodajoval více než 40 návrhů
zákonů a podal 15 pozměňovacích návrhů.

Máte na mysli cyklisty a nulové
promile alkoholu v krvi?
Přesně tak.
Vy se vymezujete i proti EET.
Co je hlavním důvodem?
Během března 2016 se začal projednávat krajně kontroverzní
zákon o elektronické evidenci
tržeb, který se vládnoucím stranám ANO a ČSSD samozřejmě
podařilo prosadit. Nejsem jediný,
kdo tento zákon považuje za zcela diskriminační vůči nejmenším
podnikatelům. A důvod? Vláda

Tvrdíte také, že fotovoltaické
panely patří na střechy a nikoli na pole.
Ano, to podepisuji. Jsem přesvědčen, že pokud se touto problematikou přestaneme zabývat, dojde k tomu, že se u nás zastaví vývoj a my
nakonec budeme závislí na dodávkách technologií ze zahraničí.
Pro co jste ostatní senátory ještě přesvědčil?
V podvýboru pro sport se intenzivně zabýváme otázkou financování sportu. Na můj pod-

Znám řadu lidí, kteří si vybudovali vlastní byznys bez známostí
- jen svou šikovností. A to se týká i některých politiků. Nicméně naše země se dodnes pere
i se špatným odkazem komunismu.
Pomohly Vám někdy v životě
známosti?
Bez tvrdé práce sám na sobě nedosáhnete ničeho. Věnoval jsem
se aktivně své zálibě - horolezectví a dosáhl jisté vytoužené cíle.
Stejně tak jsem vystudoval vysokou školu a vybudoval svůj byznys. Všechno je to určitě i o velkém štěstí. Ale díky Bohu jsem
potkal ve svém životě kvalitní lidi, skvělé kamarády, profesionály a nadšence, s nimiž je možné
dosáhnout i nemožné.
Na co se Vás ptají nejčastěji lidé na ulici?
Jestli se dá v politice přežít bez
úhony… A jestli nejsem zklamaný. (smích)
Co byste změnil na Česku?
Trápí mne formalismus a byrokracie. Lidé stále při vyřizování
třeba na úřadech mají pocit, že
tam překáží. Je nutné zjednodušit zákony. A taky vrátit ztracené
lidské svobody.

O co konkrétně šlo?
Úspěšně jsem podal pozměňovací návrh k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Tímto
návrhem jsem sledoval zakotvení
zrušení absolutního zákazu řízení pod vlivem alkoholu pro omezenou skupinu řidičů. Určitě jste
zaregistrovali někdy i vášnivé debaty kolem této záležitosti.

zákonem o EET neřeší podstatné daňové úniky velkých „hráčů” na trhu, ale pouze zanedbatelné procento daňových úniků
nejmenších živnostníků. A proti
nim vyhlásila i třídní boj. Vzniká tím jen spousta otázek, proč
vládnoucí politická garnitura ponechává stranou banky, pojišťovny, spořitelní úvěrová družstva,
podnikatele v energetických odvětvích a jiné a jde po krku pouze
živnostníkům.

nět vznikla studie využitelnosti
řek Odra a Ostravice pro aktivity k rekreačnímu i vrcholovému
sportu. A pak se snažím o liberalizaci povinnosti očkování dětí.
Je důležité umět mluvit s lidmi
a nebát se říct svůj názor?
Stoprocentně.
Říká se, že v Česku je byznys
a hlavně politika o kontaktech.
Souhlasíte?

Co byste změnil na Ostravě?
Nejraději bych změnil kvalitu
ovzduší a kvalitu bydlení a pracoval bych na tom, aby bylo více školek a sportovišť jak pro
vrcholový sport, tak pro běžné
volnočasové aktivity.
Znovu kandidujete do Senátu.
Před šesti roky jste oslovil občany velmi originální a hlavně
srozumitelnou kampaní. Co je
Vaším ústředním heslem letos?
Před šesti lety jsem šel do voleb
s heslem: „Cokoli si lidská mysl
dokáže představit a čemu dokáže
uvěřit, toho lze dosáhnout.“ A to
platí pořád!
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Některá místa bez nadsázky
vypadají jako po válce.

Rozbité chodníky
jsou věčným strašákem
Zkuste se při chůzi po Ostravě-Jih dívat pečlivě pod nohy. Pokud nepůjdete po novém chodníku, ale ani tam to
není vyloučené, nejméně co dva metry šlápnete na nějakou pořádnou prasklinu, narazíte na díru nebo rozpadlé obrubníky.

Ch

odníky se většinou opravují, tak
aby se daly v případě nutnosti rozebrat a opět složit bez větších následků. K tomu
slouží krásný vynález – zámková
dlažba. Její jedinou nevýhodou
je náročná příprava. V poslední době se začíná rozmáhat jiná
varianta oprav chodníků. Je jednodušší, levnější, ovšem má jen
krátké trvání. Jedná se o pokládání nového asfaltového koberce
na podkladový beton, který tvoří podloží téměř všech starých
chodníků v Ostravě-Jih. Oklepe
se stará horní vrstva asfaltu, porovná se pár obrubníků, najede
stroj, který položí nový povrch,
a za pár dní si můžeme odškrtnout další „úspěšnou“ opravu.
Po roce si pak nějaký správce inženýrských sítí vzpomene, že by
rád vyměnil něco, co vede zrovna pod tímto opraveným chodníkem. Rozebírat není co, vyřeže se pruh, provede se výkop, díra
se zpátky zasype, udusá a nakonec
i opět zaasfaltuje. Když je oprava
velkorysá, asfalt se položí i s přesahem, popř. v plné šíři chodníku. Vše vypadá bezvadně. Ale už
po první zimě začne povrch praskat a po pěti letech je chodník
v podobném stavu, jako byl před
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Katastrofální stav chodníků na Jihu.
Autor: Jiří Oborný

rekonstrukcí. Stejná situace nastává i bez kopání. Dlouhodobým
vlivem původního popraskaného
podkladového betonu dojde časem k potrhání i nového horního
asfaltového koberce.

Tempem, jaké je už od roku 1989
nastaveno, se chodníky v Ostravě-Jih opraví tak za sto let.

STÁLE JEN HLOUPÉ
VÝMLUVY
Není třeba moc rozvádět, že obvod má dlouhodobě zanedbávané chodníky. Pokud jste se ze-

ptali kteréhokoliv vedení radnice,
co s tím a kdy se konečně začnou
opravy řešit, většinou jste dostali
stejnou odpověď: „My snahu máme, ale za současný stav chodní-

ků může předchozí vedení, protože je zanedbávalo.“ K tomu
úředníci většinou uvedenou i výčet problémů, které opravám brání – v první řadě finance, pak ná-

TÉMA

ročná příprava, různá povolení,
nedostatek kapacit atd. Přes veškeré sliby současného vedení radnice jen přibyly další čtyři promarněné roky.
Nejdříve se totiž musela udělat
takzvaná pasportizace chodníků v celém obvodu, aby se zjistilo, co se má vlastně opravit. Je až
zarážející, že za desítky let nikdo
na úřadě neměl už dávno udělaný seznam alespoň těch nejrozbitějších chodníků. Když už k jejich
vyčlenění konečně došlo, všichni pak doufali, že se začnou měnit
před očima. A zase nic! Koncepce oprav žádná, dlouhodobá už
vůbec ne, aby se na práce mohli
připravit například správcové inženýrských sítí a nerozbíjel se zbytečně nově opravený chodník.
PENÍZE JSOU, CHODNÍKY
DÁL CHÁTRAJÍ
A paradoxně po mnoha desítkách let
už nejsou hlavním problémem peníze. Naopak, těch teď má obvod tolik, že se „topí“ v rekordním finanč-

ním přebytku. Teď je zase problém
s náročnou přípravou, která mohla být provedena už dávno. Hovoříme o projektové dokumentaci,
výběrovém řízení, nedostatku fundovaných pracovníků apod. Člověka
by napadlo, že po těch letech skromnosti a utahování opasků budou mít
na úřadě plné šuplíky připravených
akcí, které se nemohly z důvodu nedostatku financí v minulosti realizovat, ale opak je skutečností.
Lidé si v Ostravě-Jih připadají jako
v Kocourkově. Už je nebaví poslouchat zprávy o účasti obvodu v soutěži o nejkrásnější obec ČR a zároveň
si třicet let dávat pozor, kam šlapou.
Nejen v okolí svého domu, ale například i v Jubilejní kolonii, kde by si
na některých místech zlámal „hnáty“ i mamut. Výstavní čtvrť, kterou
se obvod vehementně chlubí, a paradoxně má tak otřesné chodníky.
Tempem, jaké je už od roku 1989
nastaveno, se chodníky v Ostravě-Jih opraví tak za sto let.
Jiří Oborný

Parkoviště, nebo
horská dráha?

V

zhledem k nárůstu počtu motorových vozidel se postupně téměř celá ulice Výškovická stala i parkovištěm.
Ulice Lumírova a navazující část ulice Charvátské směrem k točně autobusů v Klášterského ulici byly v průběhu posledních let několikrát opravovány, včetně pokládky živičného povrchu. Když se však podíváme trochu bokem, zjistíme, že
přilehlé části ulic, které jsou využívány jako příjezdové cesty
k obytným domům, a parkoviště jsou v žalostném stavu.
Například část ulice Charvátské se postupně rozpadá. Za posledních třicet let nebyl její povrch komplexně opraven. Na první pohled je vidět jen několik záplat a na mnoha místech vydrolený
asfalt. Vyrůstající tráva z prasklin pak hovoří sama za sebe. Zároveň výška vozovky je v napojení na dříve opravovaný úsek ulic
Lumírovy až Charvátské rozdílná, a vznikl tím zlom, který se nyní rovněž drolí a přes který musí auta projíždět obzvláště opatrně, jelikož může dojít i k poškození vozidla. Při průjezdu si člověk připadá jako na polní cestě. Oprava parkoviště způsobem, že
se jen nakreslí nové čáry, nic neřeší.
Bc. Jiří Ryška

Dům hrůzy Hlubina

U

bytovací komplex Hlubina, který byl před padesáti lety vystavěn jako
ubytovna pro horníky, se postupem let proměnil na ubytovnu pro dělníky a sociálně slabé.
Z Hlubiny se stalo problematické místo, kde se z bezpečnostních důvodů uvažovalo o uzavření podchodu k tramvajovým
zastávkám, instalaci kamerových systémů, případně o stálé
přítomnosti strážníků městské
policie, neboť se v okolí začaly
objevovat drogy a drobná kriminalita.
Hlubina se stala nejen klasickou
ubytovnou, ale i shromaždištěm
dlouhodobých neplatičů nájem-

ného. Slýcháváme často označení „dům hrůzy“ či „no-go zóna“.
Současný stav Hlubiny je katastrofální, a dokonce se začínají některá fakta i záměrně zkreslovat. Řešení je ale v nedohlednu,
neboť i obchodování s chudobou je dnes výnosný byznys, a tak
se i zde střetávají dvě skupiny lidí. Na jedné straně to jsou majitelé těchto ubytovacích komplexů,
kteří většinou od nich bydlí hodně daleko, a na straně druhé to
jsou místní starousedlíci, kteří
se nechtějí potýkat s kriminalitou, násilím a strachovat se o vše,
co si vybudovali a za co si zaplatili.
Ing. Aleš Najzar

Dům hrůzy Hlubina.
Autor: Drahoslav Ramík
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Statická doprava
aneb Pravidlo tří metrů
Žijeme v jednom z nejlidnatějších městských obvodů a s tím logicky souvisí také
otázka komunikace mezi řidiči, chodci, cyklisty a dalšími účastníky silničního provozu. Řidiči potřebují parkovat nejlépe před svým domem, chodci zase procházet nejkratší cestou a cyklisté chtějí nerušeně užívat všechny komunikace. Do toho navíc
vstupuje otázka dopravní obslužnosti celé oblasti – zásobování obchodů, firem,
úklid komunikací, provoz systému Integrovaného záchranného systému (IZS).

S

ituaci se snaží průběžně
řešit všichni zainteresovaní – od samotných občanů až po zástupce samosprávy.
V tomto volebním období jsem
byl jmenován do komise pro dopravu, kde jsem působil v pozici člena komise. Je to sice nejnižší pozice, ale pořád lze i z tohoto
místa řešit některé potřeby občanů našeho obvodu. Například
se mi podařilo iniciovat debatu o možnosti udržovat dopravní značení pro parkování vozidel
zdravotně postižených občanů.
Následně komise dospěla k ná-

Ilustrační foto.
Autor: Drahoslav Ramík

12

zoru, že tato praxe je běžná i v jiných částech Ostravy, a doporučila radě přijmout opatření
ke změně financování údržby
dopravního značení pro vozidla
zdravotně postižených spoluobčanů. Rada návrh projednala
a následně schválila.
PARKOVÁNÍ
NA SÍDLIŠTÍCH JE JEDEN
VELKÝ KOMPROMIS
Další projekt, který se týká obslužnosti komunikací, jsem nedokázal prosadit, protože většina
občanů žijících v našem obvodu

vlastní motorové vozidlo. Princip vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích
a ukládá řidičům motorových vozidel parkování za podmínky, že
mezi vozidlem a protějším okrajem pozemní komunikace zůstane prostor nejméně šest metrů.
Pro parkování na sídlištích je tato podmínka uložená zákonem
v praxi jen těžce řešitelná a současná situace v našem městském
obvodu to jen potvrzuje.
Proto se nabízí možnost kompromisu a pro parkování vozidel užití

Jaroslav Křístek

pravidla k průjezdu velkého vozidla, například hasičů, aut odvážejících odpad či vozidel záchranné služby. Tato vozidla potřebují
pro průjezd šíři nejméně tří metrů v přímém směru. V zatáčkách
je potřeba ještě prostor navíc pro
zatáčení vozidel, která mají délku
okolo deseti metrů. Tento prostor
chybí zejména v křižovatkách,
kde je zákonem zakázáno zastavení, ale v praxi se tento zákaz
hojně porušuje, a tím se zásadně zvyšuje riziko neprůjezdnosti
křižovatky třeba při zásahu hasičů. Dále se takovým stáním v kři-

TÉMA

žovatce výrazně zvyšuje riziko
přehlédnutí účastníka silničního
provozu a tím i nehody.
Nejsem odpůrce motorových vozidel, apeluji však na řidiče nesoudné, kteří svoji potřebu povyšují nad bezpečnost ostatních. Byl
jsem několikrát svědkem odtažení
vozidla z nebezpečného místa, ale
za hodinu bylo toto místo obsazeno dalším vozidlem. Pravidlo tří
metrů, které se budu snažit prosazovat, umožňuje maximální reálné a bezpečné využití komunikací k parkování a zároveň
dovoluje včasný zásah IZS nebo pravidelný odvoz odpadků
i v koncových komunikacích.
Parkování vozidel je jen část problému statické dopravy, ale je nej-

rozměrnější. Ovlivňuje i další
účastníky provozu na komunikacích, jako jsou cyklisté a chodci. V této oblasti se snažím
o koncepci zajištění bezpečného
používání stávajících komunikací (chodníků a stezek pro chodce a cyklisty) a poté rozvoj sítě
komunikací podle současných
potřeb a požadavků jejich uživatelů. Chodníky jsou v našem
obvodu velkou výzvou nejen pro
zastupitele, nýbrž i pro samotné uživatele. Proto se chci zaměřit na efektivní údržbu a obnovu
povrchu chodníků a stezek a poté realizovat výstavbu nových,
respektive dokončit a propojit
stávající – zejména stezku pro
chodce a cyklisty.
Jaroslav Křístek

Ilustrační foto.
Autor: Drahoslav Ramík

Špatný systém parkování
ohrožuje bezpečnost

K

dyž se na konci roku 2014
změnilo vedení radnice v obvodu Ostrava-Jih
pokusil jsem se o řešení dopravní obslužnosti naší ulice, která
nejen kvůli nezodpovědným řidičům je často špatně průjezdná
a pro větší vozy, zejména vozidla
IZS, pak zcela neprůjezdná.
Díky zastupiteli Hübnerovi se sešla pracovní skupina a jejím výsledkem bylo nové žluté vodorovné značení, které dubluje značku
obytná zóna. Ta mimo jiné znamená zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště. Po samotné
realizaci tohoto značení proběhlo
několik úspěšných pokusů, ještě
ten den však byla všechna místa
opět zastavena parkujícími vozidly. Na můj dotaz, proč nebyla

vyznačena jen „nebezpečná“ místa, mi bylo úředníky sděleno, že
oni si nemohou vybírat a musejí označit žlutou čarou celou délku ulice.
Když letos došlo k přemístění
kontejnerů na komunální odpad z jedné části ulice, zhoršil
se zhruba pro stovku rodin životní komfort, protože vozidla
společnosti OZO Ostrava svážející odpad nebyla schopna kvůli
špatně zaparkovaným vozidlům
obyvatel pravidelně kontejnery
vyvážet, došlo zároveň k ohrožení zdraví a majetku těchto obyvatel. Jak to asi bude vypadat
v případě potřeby průjezdu vozidel IZS například v noci, když
zde parkují prakticky všichni
místní obyvatelé?

Obrátil jsem se proto s žádostí o pomoc a radu přímo na starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bednáře. Nedávno totiž
ve svém sloupku v Jižních listech psal, že město má patřit občanům a ne automobilům, a to
v souvislosti s původně plánovaným zrušením podchodu v ulici
Horní v blízkosti hotelového domu Hlubina. K mému překvapení
mi starosta sdělil, že není žádná
pomoc, protože městský obvod
nemá žádné možnosti jak řidiče usměrnit a může jen apelovat
na městskou policii, která sice
v lokalitě působí, ale stejně to nemá žádný efekt. A dle jeho názoru je rozhodně přijatelnější, když
mají někteří občané kontejner dále od domu, než aby byl svoz odpadu zcela ohrožen.

Bohužel starosta Bednář zcela ignoroval fakt, že jestliže neprojedou
vozy popelářů, vozidla IZS budou
mít stejný problém, ale následky
mohou být mnohem horší. Hlavně
však neprojevil ani trochu snahu
občanům pomoci, konkrétně mně
jen suše oznámil, že to, co zde fungovalo od samotné výstavby v roce
1985, v roce 2018 zanikne. Dnes to
jsou kontejnery v jedné části ulice,
příště třeba v další a nakonec budou jen na začátku ulice, protože
obyvatelé z konce ulice mají prostě
smůlu. A pak možná jednou dostanou všichni do schránky upozornění od hasičů a záchranné služby,
že vzhledem k neprůjezdnosti ulice v ní nebudou moci zajistit bezpečí jejich zdraví a majetku.
Bc. Pavel Janík
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ROZHOVOR

Ostrava-Jih je dobrá adresa
k životu
Dagmar Hrabovská pracovala dlouhá léta ve školství na pozici učitelky, zástupkyně ředitele a pak 17 let zastávala funkci ředitelky školy. Od loňského roku pracuje na pozici manažerky projektů ESF a kandiduje do obecního zastupitelstva. Požádali jsme ji o krátký rozhovor.

Díky svým znalostem a dlouholetým zkušenostem určitě vidíte uplatnění v oblasti školství
a kultury, sociální oblasti týkající se rodin i seniorů.
„Desítky let žiji v tomto obvodu
a velmi mi záleží na tom, aby nebyl obvodem ubytoven a pouhým
místem k přespání. Chci, aby byl
místem vstřícným k rodinám,
místem, odkud se obyvatelé nestěhují pryč, ale naopak se tam rádi vracejí a rádi v něm žijí a stárnou.“
Palčivým problémem rodin je
dnes nemožnost opatřit si bydlení jinak než zadlužením se, tedy úvěrem.
„V případě ztráty zaměstnání
nebo výrazného snížení příjmů
se tak rodiny dostávají do finančních obtíží. Z toho jasně vyplývá potřeba vybudovat startovací
byty pro mladé rodiny, malometrážní byty, ale i byty pro vícečetné rodiny či seniory. Je smutné,
že současné vedení obvodu, hospodařící s vysokým přebytkem,
nebylo schopné za čtyřleté volební období tímto směrem finanční prostředky rozpočtu proinvestovat.“
Další důležitou oblastí spokojené rodiny a povinností vedení obvodu je bezesporu zajištění
dostupnosti kvalitního vzdělávání.
„V našem obvodu je bohatá síť
školních zařízení a základních
škol, umožňujících výběr kvalit-
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ního vzdělávacího systému dle
priorit rodiny. Každopádně je
nutné zaměřit se na dostupnost
zařízení pro děti předškolního
věku, zejména dostupnost časovou, myslím tím provozní dobu.
Dále pak na možnosti péče o děti
školního věku v době mimo vyučování, na využití školních hřišť,
tělocvičen a dalších prostor škol.
Velmi důležitá je také možnost
vzdělávání pro seniory, mimo jiné vícegeneračním setkáváním,
které umožňuje i vzdělávání neformální.“
Nezastupitelnou oblastí pro spokojený život rodiny je pocit bezpečí. Jak se díváte na tuto oblast?
„Rodiny se v některých částech našeho obvodu cítí ohrožené kriminalitou a dalšími nežádoucími jevy, nepředvídatelností
chování některých skupin obyvatelstva, odhozenými použitými jehlami aj. Je proto nutné zaměřit se na péči o veřejné prostory
jak z pohledu prevence kriminality, tak prevence úrazů například
v parcích, Bělském lese, na hřištích a dalších místech.“
Velmi přínosnou oblastí pro
spokojenou rodinu je oblast komunitního života a sdíleného veřejného prostoru včetně životního prostředí.
„Přestože v našem obvodu byla některá hřiště revitalizována
a vznikla i hřiště nová, je nutné
se zaměřit na nedostatek vybavení hřišť – na hrací prvky pro dě-

ti různého věku, posilující stroje
pro dospělé či seniory, kde by rodiče i prarodiče mohli cvičit, zatímco jejich děti by si mohly hrát.
Palčivým nedostatkem je počet
WC a laviček ve veřejném prostoru. Je proto žádoucí, aby vedení obvodu pro zajištění spokojenosti rodin úzce spolupracovalo

se statutárním městem Ostravou,
magistrátem, v rámci existujících
strategických dokumentů města
Ostravy zahrnujících výše uvedenou problematiku a maximálně
se zapojovalo do městem vyhlášených projektů.“
-red-

Inzerce

Kouzelný les
dětem

Neděle 30. 9. 2018
14.00 až 17.00

Princezna, vlk, čert i drak,
tyto a další pohádkové
postavy čekají na vaše
děti v Bělském lese, aby
vám zpříjemnily podzimní
nedělní odpoledne.
Vstup je zdarma.
Jste srdečně zváni.
Přijměte naše pozvání na procházku kouzelným lesem a vezměte
s sebou i své kamarády a známé!
Začínáme u Lidlu v Ostravě-Dubině v Plzeňské ulici.
Inzerce

UNIKÁTNÍ ŠKOLKA NA ZVÍŘECÍ FARMĚ
Vraťte své dítě do přírody mezi skutečná zvířata a rostliny!
Uprostřed Ostravy jsme otevřeli ojedinělou školku se zvířecí farmou pro děti ve věku od 2 let v novém ekologickém domě a se zahradou o rozloze téměř 2 500 m². Na dobře dostupném místě ve Svinově
poblíž sjezdu z Rudné ulice a dálnice (u Polanecké ulice).

CMYK: 25 / 100 / 100 / 21
#980011

Elektra Regular
Elektra Bold

Děti se starají o ovečky, kozy, miniprasátka, morčata, kačenky, králíky, želvy, činčily, osmáky, agamy, rybičky aj. Počet míst je limitován, přihlaste své dítě včas! Školka je maximálně pro 24 dětí, o které pečují až čtyři učitelky a chůvy.
Tel.: 724 014 649 E-mail: skolickanafarme@email.cz

www.skolickanafarme.cz
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Byty pro mladé lidi i seniory
Vize startovacích bytů by určitě přinesla navýšení zájmu o bydlení v Ostravě-Jih.
Obvod spravuje 5252 bytů, z toho 438 nízkonákladových pro seniory a mladé rodiny s dětmi a celkem šedesát bytů bude vyčleněno jako byty sociální a krizové
v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“.

V

kolotoči vrácení a obsazování se točí zhruba 60
bytů. Nájemné u starých
smluv činí 50,02 Kč za m2, při
výběrových řízení je minimální cena nájemného 60 Kč za m2
u bytů mimo opravené nebo zrekonstruované bytové domy. Tam
je minimální nájemné ve výši
80 Kč za m2. Ceny nájmů u nízkonákladových bytů se pohybují okolo 30 Kč za m2.

Ilustrační foto.
Autor: Drahoslav Ramík
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Co udělat proto, aby se z obvodu
nestěhovali občané do jiných částí Ostravy nebo úplně mimo město? Jak přilákat do jižního obvodu
mladé lidi namísto nepřizpůsobivých? Problém má několik řešení,
každopádně je důležité přilákat
mladou generaci. Co jí tak nabídnout startovací byty, buď opravit
vybraný bytový dům, nebo postavit nový. Zbývá 250 milionů
ročně z rozpočtu, což by moh-

lo stačit na pět domů s byty, které by se daly upravit pro potřebu
mladých rodin s dětmi. Prostory
na novou výstavbu by bylo možné
vyčlenit třeba naproti střední škole v Provaznické ulici nebo poblíž
HD Metalurg.
Neméně důležité je vyřešit bydlení pro seniory. Obvod sice disponuje dvěma domy s pečovatelskou službou, ale ty zdaleka

Stanislav Odstrčil

nestačí poptávce. Je k zamyšlení, jestli nezřídit domy nebo byty
právě pro seniory. Obecní bytové
domy se daří obvodu spravovat
dobře. Jako jeden z mála obvodů obhospodařuje velký a kvalitní bytový fond. A startovací
byty a byty pro seniory by byly
tou pravou třešinkou na pomyslném dortu.
Stanislav Odstrčil

TÉMA

Starost o staré lidi
Počet starých lidí, kteří se ocitnou ve svých domovech bez pomoci druhých, den
ode dne narůstá. Kdo se má o ně postarat? Jsou tu sice domovy pro seniory, domovy důchodců, různá soukromá zařízení typu penzionů s péčí sociální nebo jen
zdravotní, většinou ale praskají ve švech. Ne vždy je snadné se kvůli přeplněným
pořadníkům v krátké době do takového zařízení dostat.

K

valitní péče o seniory je
jednou ze zásadních otázek, kterým je v dnešní
době potřeba se věnovat. Těm,
kteří mají stále možnost žít
ve svých domovech, je potřeba
zajistit co nejvyšší bezpečnost,
a to nejen osvětou, ale rovněž finančními podporami formou
dotací neziskovým organizacím.
Pro tyto seniory lze zajišťovat
tzv. domácí péči, o které mnohdy
oni sami ani nevědí, a její provoz
se dá rovněž finančně podporovat z městských rozpočtů a tím
i z rozpočtu obvodu, a to prostřednictvím vyhlášených smysluplných dotačních programů.
Neméně důležité je prosazování
rozvoje lůžkových zařízení – ať už
navýšením počtu lůžek následné
dlouhodobé péče, nebo geriatrické péče. Prioritou by měla zůstat
kvalita této péče. V soukromých

Vratislava Krnáčová

zařízeních se nabízí potřeba zvýšit kontrolní činnosti nad kvalitou výživy a pitným režimem, zajištěním zdravotní péče, protože
mnohdy rehabilitace, logopedie,
různá práce s motorikou a bazálními podněty je cesta, jak nenechat dlouhodobě ležícího pacienta-seniora jen na lůžku.
V Ostravě-Jih se nachází jeden
z velmi významných poskytovatelů péče v hospici, který za léta působení pomohl mnoha lidem v jejich těžkých životních obdobích.
Je jím Mobilní hospic Ondrášek,
který překonal krušné začátky bez finančních prostředků,
resp. jen s prostředky získanými od dobrovolných dárců, až
k dnešním dnům, kdy si hospicová péče neumí představit fungování bez jeho existence v obvodu.
Bc. Vratislava Krnáčová

Ilustrační foto.
Autor: Drahoslav Ramík

Z dopisu příznivců
Rádi bychom objasnili situaci, která se týká nás všech, jak nám někteří zastupitelé neustále házejí klacky pod nohy. Týká se to hlavně autobusu,
o který žádáme už hrozně dlouho. Chceme totiž, aby jezdil k DPS Horymírova, poněvadž v domech s pečovatelskou službou žijí staří nemocní
lidé, vozíčkáři, lidé s francouzskými holemi i berlemi. Vyjít tento velký kopec – obzvlášť v zimě a ještě s nákupem – je nadlidský výkon. V okolí bydlí také dost starých lidí, ale rovněž mladé rodiny s dětmi, kterým by menší autobus určitě hodně pomohl.
Byl by to i dobrý skutek úřadu Ostrava-Jih. Žádost nám stále zamítají lidé, kteří nechtějí, abychom i my staří a nemocní mohli prožít zbytek života s radostí a úctyhodně. Na internetu si můžete pustit video ze schůze s občany z 19. zasedání zastupitelstva Ostrava-Jih, kde zjistíte, kdo nám ty
klacky pod nohy neustále hází. Kdo se nestydí vystoupit proti nám, starým občanům za našimi zády, ohání se skutky, které nejsou vůči nám zdaleka tak dobré, a ještě k tomu jsou některé výroky lživé. Kdo nevlastníte internet, tak existují jiné možnosti, např. zajít ke známým, dětem či vnoučatům, kteří vám to rádi pustí. Určitě si pak uděláte lepší obrázek o tom, koho tentokrát zvolit do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.
Jana a Čeněk Knoppovi
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Zamyšlení nad proměnou
zapomenutých Výškovic
Výškovice jsou pro mě po Bělském Lese nejhezčí částí Ostravy-Jih. Není to pouze
proto, že jedna z ulic – jak s oblibou říkám – je má (jmenuji se Lumír, takže Lumírova). Tím hlavním důvodem je množství stromů a travnatých ploch rozdělujících betonový „les“ domů a ulic. Přesto byly Výškovice naší radnicí dlouhá léta opomíjeny.

N

etuším, jestli je to způsobeno vzdáleností od radnice,
nebo tím, že ve Výškovicích nejsou problémy s ubytovnami. Anebo jsou místní lidé natolik spokojení, že jim nic nechybí?
Osobně jsem si vědom mnoha potíží, které je potřeba ve Výškovicích
řešit. Spolu s Ostravakem mám pro
Výškovice připraveno nejedno zajímavé řešení.
Co je specifickým trápením pouze
obyvatel Výškovic? Tak to mě zajímalo především. Jedním z nejpalčivějších problémů, jak to vnímám, je momentálně velmi tristní
stav bývalého nákupního centra
Odra. Řešení nebude snadné, ale
je potřeba vstoupit do intenzivního
jednání s majitelem pozemků společností 3E PROJEKT, a.s., a jejím
zástupcem Martinem Eliášem.

Věřím tomu, že když se lidé chtějí dohodnout, tak se vždy společné
řešení najde. A vzhledem k tomu,
že pro společnost 3E PROJEKT
již výstavba zjevně ztratila ekonomický smysl, bude nejsnazším
řešením pozemky vykoupit a realizovat investiční záměr obvodu.
Na to, co by zde mělo stát, bych si
přál udělat několik projektů, o jejichž vítězi by rozhodli samotní
obyvatelé Výškovic hlasováním.
Dalším problémem Výškovic je
parkování, respektive dramatický nedostatek parkovacích
míst. Jsem si vědom toho, že nebude v našich silách zajistit parkovací místo pro každé auto přímo
před domem. Máme však několik již ověřených a funkčních nápadů, které byly s úspěchem použity jinde.

První z možností, jak zvýšit
množství parkovacích stání, je
udělat z některých ulic nebo jejich částí jednosměrky, a tím získat možnost parkování na obou
stranách ulice. Vhodnou ulicí by mohla být třeba ulice Jičínská. Dalším funkčním řešením je
změna z podélného stání na šikmé, toto opět přinese několik
parkovacích míst navíc. Určitě bude nutné vybudovat mnoho
nových parkovacích míst. Kde by
to technické řešení umožnilo, postavili bychom je se zatravňovací
dlažbou, aby byla zachována alespoň část zeleně.
V neposlední řadě bych řešil i komplexní opravy chodníků a komunikací všech tříd.
Vzhledem k tomu, že do Výškovic za posledních dvacet let ne-

Lumír Grochal

šly snad žádné investice, nazývat
ty rozpraskané pozůstatky asfaltu chodníkem se jeví jako velmi
nadsazené.
Když jsem zmínil investice, tak
bych zde poděkoval současnému vedení radnice za vybudování
dětského hřiště v Lumírově ulici.
Je to alespoň první investiční vlaštovka pro obvod. Po diskusi s občany jsem ale zjistil, že toto hřiště
více než děti využívají různá individua posedávají na hracích prvcích a dělající nepořádek.
Proto bych chtěl do našeho obvodu přivést tzv. asistenty prevence
kriminality, kteří by ve spolupráci s městskou policií měli u těchto hřišť a problémových oblastí
zvýšený dohled. Rovněž bych rád
ve Výškovicích nechal vybudovat
hřiště pro větší děti a teenagery,
které tady citelně chybí.
Dobrou zprávou pro obyvatele
Výškovic je, že kvůli nefunkčnímu investičnímu odboru a špatnému vedení je na vše, co jsem
výše zmínil, dostatek peněz.
Na účtech našeho obvodu nyní
spokojeně odpočívá a čeká na využití několik stovek milionů korun. Proto vím, že společně dokážeme Výškovice revitalizovat
v plném rozsahu.
Ing. Lumír Grochal
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Naši kandidáti

do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

Ing. Břetislav Riger

Mgr. Dagmar Hrabovská

Bc. Petr Smoleň

manažer

náměstek primátora

manažer

ředitel technických služeb

Stanislav Odstrčil

Mgr. Hana Štanglerová

Ing. Lumír Grochal

Mgr. Hana Kubišová

referent majetkové správy technik

vedoucí učitel odborného
výcviku

ekonom

auditor

Mgr. Viktor Panuška

Jaroslav Křístek

Ing. Vladimír Peter

Bc. Vratislava Krnáčová

příslušník Městské policie
Ostrava

úředník státní správy

ředitel kanceláře RADAMOK

vedoucí odboru

1.

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

12.

Hana Planková

23.

Ing. Alan Najzar

34.

Jana Benešová

2.

Ing. Břetislav Riger

13.

Bc. Vratislava Krnáčová

24.

Jan Odstrčil

35.

Dana Krkošková

3.

Mgr. Dagmar Hrabovská

14.

Milan Třos

25.

Jakub Křikala

36.

Mgr. Luboš Zubáň

4.

Bc. Petr Smoleň

15.

Bc. Jiří Ryška

26.

Tomáš Vantuch

37.

Petra Dostálová

5.

Stanislav Odstrčil

16.

Bc. Kristýna Křenková

27.

Michal Hos

38.

Radek Strapáč

6.

Mgr. Hana Štanglerová

17.

Jiří Oborný

28.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA

39.

Kamila Marková

7.

Ing. Lumír Grochal

18.

Jitka Staňová

29.

Mgr. Eva Uhlářová

40.

Danuše Boucná

8.

Mgr. Hana Kubišová

19.

Lukáš Szabo

30.

Miroslav Maďarčík

41.

Hana Hurníková

9.

Mgr. Viktor Panuška

20.

Monika Sikorová

31.

Eva Langrová

42.

Petr Pánek

10.

Jaroslav Křístek

21.

Zdeněk Beneš

32.

Slavomír Kopáček

43.

Bc. Barbora Brveníková

11.

Ing. Vladimír Peter

22.

Michal Knotek

33.

Jaromír Zych

44.

Roman Kuruc

45.

Jan Dudek
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Naši kandidáti

do Zastupitelstva města Ostravy

JUDr. Lukáš Semerák
právník, radní pro dopravu

Doc. Ing. Iveta Vozňáková,
Ph.D.
náměstkyně primátora

Mgr. Michal Mariánek
náměstek primátora

Mgr. Petr Mika
vedoucí TOM BVÚ

MUDr. Tomáš Málek
lékař

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Ing. Bohdan Trojak
technický ředitel

Ing. Leopold Sulovský
senátor, horolezec

Vladimír Polák
herec

Mgr. Hana Strádalová
SŠ pedagog

Ing. et Ing. Martin Drastich,
Ph.D., MBA
VŠ pedagog

Ing. Eva Schwarzová
ekonomka

1.

JUDr. Lukáš Semerák

14.

Ing. Rostislav Kašovský

28.

Ing. Kalus Lukáš

42.

Mgr. Adriána Tošková

2.

Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

15.

Ing. Ivona Vaňková

29.

Libor Pilch

43.

Ivana Šmídáková

3.

Mgr. Michal Mariánek

16.

Ing. Petra Bernfeldová

30.

MUDr. Jan Šmíd

44.

Mgr. Viktor Panuška

4.

Mgr. Petr Mika

17.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA

31.

Ing. Vladimír Mach

45.

Vladimír Řezáč

5.

MUDr. Tomáš Málek

18.

Bc. Vratislava Krnáčová

32.

Mgr. Hana Štanglerová

46.

Ing. Robert Adámek

6.

Ing. Břetislav Riger

19.

Jan Nevola

33.

Pavel Konečný

47.

Ing. Daniel Horváth

7.

Ing. Bohdan Trojak

20.

MUDr. Tomáš Pavliska

34.

Ing. Bc. David Nespěšný, MBA

48.

Ing. Lumír Grochal

8.

Ing. Leopold Sulovský

21.

Ing. Hana Kobilíková

35.

Stanislav Odstrčil

49.

Jiří Stankuš

9.

Vladimír Polák

22.

Radek Kučera

36.

MUDr. Martin Formánek, Ph.D.

50.

Daniel Dziuba

10.

Mgr. Hana Strádalová

23.

Ing. Roman Goryczka

37.

Mgr. Dagmar Hrabovská

51.

Jan Nedvídek

11.

Ing. Eva Schwarzová

24.

MUDr. Andrea Matulová

38.

MUDr. Mojmír Šugárek

52.

Martin Balcar

12.

Ing. et Ing. Martin Drastich,
Ph.D., MBA

25.

Pavel Ožana

39.

Mgr. Hana Kubišová

53.

Miroslava Rojíčková, Dis.

26.

Mgr. Martina Linhartová

40.

Ivo Křižák

54.

Ing. Martin Vidura

27.

Petr Menšík

41.

Maxmilián Šimek

55.

Mgr. Radim Žebrák, Ph.D.

13.

Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

