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Vážení čtenáři,

Rok se s rokem sešel a zase tady máme TO období.

Pro někoho je to nejkrásnější čas v  roce, kdy si užívá 
vánoční výzdoby, sladkých dobrot, nakupování, pře-
dávání a dostávání dárků, období, kdy se rodina sejde, 
kdy se utužují tradice, kdy se rekapituluje a  hodnotí 
uplynulý rok.

Pro jiné to ale může být hlavní pracovní sezóna, pro 
mnoho lidí je prosinec jeden velký spěch a  stres – ať 
už z pracovní stránky, protože se vše MUSÍ dokončit do 
konce roku, ale nezapomínejme ani na tlak veřejnos-
ti a médií, že Vánoce jsou uklizený byt, napečené tuny 
cukroví a HLAVNĚ dárky. SPOUSTA DÁRKŮ. Takže jsou 
pak svátky i velkou finanční zátěží. 

Ve světle letošních událostí v mém životě jsem pocho-
pila, že největší dárek, který můžete lidem, které máte 
rádi, dát, je VÁŠ SPOLEČNÝ ČAS. Darujte si společně 
permanentku do ZOO a udělejte si z toho s dětmi tradi-
ci. Dejte své mámě poukaz na úklid domácnosti a běžte 
spolu v  době, kdy ji bude někdo uklízet byt, na dobrý 
oběd. Věnujte své přítelkyni poukázku na společnou 
procházku pod hvězdami. Všechny ty krásné věci, kte-
ré stály spoustu peněz, totiž jednou ztratí svou zář, ale 
vzpomínky máte napořád. 

Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku 
 jen to nejlepší. 

Vaše Eliška

 

O
bs

ah

Název: Lečo Magazín
Šéfredaktorka: Eliška Ulehlová
Grafika: Ondřej Lukeš
Foto: Jan Poláček / Lukáš Kaboň
Evidenční číslo: MK ČR E 22153
E ‑mail: redakce@leco ‑ostrava.cz     
Facebook: Lečo Ostrava
Web: www.leco ‑ostrava.cz

Inzerce: info@ovamedia.cz
Periodicita: 2 měsíční
Místo vydávání: Ostrava
Den vydání: 17. 12. 2018 
Sídlo redakce Magazínu Lečo: Plzeňská 2621/2 Ostrava‑Zábřeh
Vydává: ova media solutions, s. r. o. 
                Ve Smečkách 589/14, 110 00 Praha 1 
                IČO : 03987558  

Odběrná místa magazínu Lečo najdete na stránkách www.leco ‑ostrava.cz

Strana 4 ‑ 5

Reklamní prohibice
Téma

Strana 8 ‑ 9

Nová tvář, staré zvyky
Politika

Strana 6 ‑ 7

Nová éra na Jihu
Politika

Strana 10

„Vítkovice se poku-
síme rozhýbat.“ 
Rozhovor

Strana 11 

„Na vesnici a přesto 
ve městě.“

Politika

Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a reklamy. 
Kopírovat nebo dále publikovat jakýkoli obsah časopisu je povoleno pouze se souhlasem vydavatele.

Strana 14‑17

Borci z Oktagonu 

Představujeme

3EDITORIAL

Strana 12

„Chceme jednat 
s primátorem!“
Rozhovor



REKLAMNÍ
PROHIBICE 

V OSTRAVĚ

Pokud jezdíte po hlavních ostravských tazích jako je Rud-
ná nebo Místecká ulice, nejednou jste museli zahlédnout 
reklamu propagující vozy Ford. Pravidelně tímto způso-

bem láká zákazníky ostravská firma AUTO IN z Mariánských 
Hor. Nyní ale hrozí, že jim šance oslovit Ostravany výrazně 
klesne. „Podle mého je to zásah do práv podnikat a prezen-
tovat své podnikání,“ říká vedoucí provozovny Michal Lička, 
i  když chápe, že město chce dát reklamě ve městě kulturní 
pojetí, „nelze ale přece něco zakazovat, chápu určité omeze-
ní a jasná pravidla bez výjimek.“

Pokud i  vy upozorňujete své zákazníky na akci na zboží, 
chcete si ozdobit výlohu svého obchodu a  přilákat tak nové 
klienty nebo na vašem vlastním plotě pronajímáte reklamní 
plochy, zřejmě budete mít brzy v Ostravě smůlu. Podle vedení 
Ostravy je město zahlceno reklamami a tak chystá zatím v ti-
chosti vyhlášku, která by měla v blízké době omezit takzvaný 

reklamní smog.
„Reklamní smog a možnost jeho regulace patří mezi priority 
vedeni města, kterým se hodlá v  tomto volebním období 
zabývat,“ vysvětluje situaci mluvčí města Andrea Vojkov-
ská. „Jednání o  podobě možného nařízení, které reklamu 
na území města může regulovat, byla zahájena v  minulém 
volebním období. S  ohledem na změny vyvolané výsledky 
voleb se bude v jednáních pokračovat. V tuto chvíli výsledná 
podoba nařízení není dohodnuta.“
 
Poslední verze vyhlášky, která se nám dostala do rukou 
zakazuje šíření reklamy komunikačními médii na veřejných 
místech, a  to bez ohledu na vlastnictví k  tomuto prostoru. 
Jeho součástí je také dlouhý seznam míst, kterých by se měla 
týkat. Začíná památkovými zónami v  Moravské Ostravě 
a  Přívozu, v  městské části Vítkovice a  Poruba, a  pokračuje 
výčtem ulic, na kterých bude reklama zakázána. Z  téměř 
stovky míst je největší část, zhruba dvě třetiny v Ostravě-Ji-
hu, zbylé ulice se nacházejí v Moravské Ostravě, Mariánských 
Horách, Porubě, Krásném Poli či Svinově.
 
Zákaz by měl platit po celý den a  téměř na všech známých 
reklamních nosičích – na billboardech, plakátech, polepech, 
vlajkách a  praporech, na plachtách na budovách, sochách, 
stromech, stožárech či sloupech, ale třeba i  na výlohách 
a  prosklených dveřích provozovny. Zmizely by například 
i  informační a  navigační tabule obchodníků. Toto se nelíbí 
zejména společnostem, které pronajímají reklamní plochy. 
„Jsme pro to, aby reklama v Ostravě měla řád a jasně stano-
vená pravidla. Ale jakákoli vyhláška či nařízení by měly být 
připravené koncepčně. Nepřipadá nám úplně šťastné vybrat 
lokality, ve kterých se téměř vše zakáže či zruší,“ říká majitel 
reklamní společnosti SeePOINT Marek Konečný.
 
Vyhláška se dotkne všech jeho ploch, nejvíce ale takzvaných 

NÁVRAT DO DOB MINULÝCH. I TAK BY SE DALA NAZVAT VYHLÁŠKA, KTEROU CHYSTÁ V TICHOS-
TI VEDENÍ OSTRAVY. TA MÁ OMEZIT A NA MNOHA MÍSTECH DOKONCE ZAKÁZAT REKLAMU VE 

MĚSTĚ, A TO NA RŮZNÝCH TYPECH NOSIČŮ NEBO NA VÝLOHÁCH PRODEJEN. OBCHODNÍCI I SPO-
LEČNOSTI PRODÁVAJÍCÍ REKLAMNÍ PLOCHY ZUŘÍ.
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PROMOlaviček, tedy laviček opatřených reklamní plochou. 
Jejich podobu společnost Marka Konečného 10 let ladila tak, 
aby lavičky byly co nejvíce odolné proti povětrnostním vli-
vům, vandalům, aby samotná grafika vypadala stále pěkně. 
„Toto nařízení je pro nás likvidační. Toto nás mrzí, protože 
z  výzkumu mínění veřejnosti vyšlo, že právě reklamní 
lavičky, jsou vnímaný mezi ostatními venkovními reklamy 
nosiči nejlépe. Je naprosto zřejmá jejich prvotní funkce 
a to že jsou nutným městským mobiliářem. Mobiliář, jehož 
údržbu a opravy město neplatí ze své kapsy a je pravě placeno 
komerční klientelou.“
 
Také v AUTO IN doufají, že najde kompromis, podle Michala 
Ličky by asi museli více promovat jinými směry. „Sociální 
média, už se tak i děje – poutáme skze internetové stránky 
a  mailem.“ Stále se ale najdou lidé, kteří světu počítačů 
neholdují a toho jsou si obchodníci vědomi a tak mají z vy-
hlášky zlost. A netýká se to jen velkých firem, naštvaní jsou 
i  drobnější podnikatelé. Paní Kateřina má v  Ostravě-Jihu 
kadeřnictví na Horní ulici, která je na seznamu zakázaných 
oblastí. Na výloze své provozovny má nalepené fotky žen 
a mužů, nápis se jménem kadeřnictví i otevírací dobu. „Co je 
komu do toho, co mám na svých výlohách? Tohle snad nemy-
slí vážně! Kdyby radši opravili cesty a chodníky, ale tohle je 
horší než za komárů!“

Zákaz se ale nevztahuje na všechny. Právě ti, kteří zakazují, 
inzerovat smí – zákaz šíření reklamy se totiž nevztahuje na 
akce, které pořádá nebo na nichž se podílí město Ostrava, 
městské obvody, kulturní instituce nebo politické strany či 
hnutí. Jak dodává Marek Konečný, to pro přežití jeho reklamní 
agentury nestačí. „Takovéto akce podporujeme, což dokazuje 
naše logo mezi partnery, a to téměř na každé druhé městské 
akci v Ostravě. Určitě to ale není pro nás dostatečně ziskové. 
Finanční prostředky, které potřebujeme pro inovace, opravy 
a údržbu nám zajišťuje opačná, tedy komerční klientela.“

Není divu, že se mluví o vzniku petice proti tomuto nařízení. 
„Určitě bych to podepsal,“ říká Lička z  AUTO IN a  stejně se 
k situaci staví i paní Kateřina z Jihu, „Pochopím, že se stano-
ví nějaký počet billboardů u  cest nebo množství plakátů na 
zastávkách, ale by mi někdo přikazoval, jak má vypadat moje 
výloha, tak to si líbit nenechám!“

ASTRA

ul. Plzeňská 2621/2, 
700 30 Ostrava–Zábřeh

VENUŠE

ul. Dr. Martínka 1295/2B, 
700 30 Ostrava–Hrabůvka

U JIŘÍKA

ul. Břustkova 670, 
700 30 Ostrava–Výškovice

KOPŘIVNICE

ul. Štefánikova 1159, 1160, 
742 21 Kopřivnice

ZAHRADA

ul. Oty Synka 1813/2, 
708 00 Ostrava–Poruba

KOTVA

ul. Výškovická 110-114, 
700 30 Ostrava–Zábřeh

KORUNA

ul. Mongolská 1529/6, 
708 00 Ostrava–Poruba

Areály Ostrava: Areál Kopřivnice:

Pronájem
nebytových

prostor

Telefon: 553 810 500

Optima spol. s r. o.,

Rytířská 400/22, Praha 1, 
PSČ 110 00

INZERCE
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NOVÁ ÉRA 
NA JIHU

ANO A SLUŠNOST? NE!

V Ostravě-Jihu obdrželo LEČO – Lepší a čistá Ostrava 8,78 % 
hlasů všech voličů a získalo tak čtyři zastupitelské mandáty. 
Z kandidátní listiny vybrali obyvatelé Jihu lídra kandidátky 
Marka Pabjana, oblíbenou ředitelku ZŠ Provaznická Libuši 
Přikrylovou, šéfredaktorku Leča Elišku Ulehlovou a Dalibora 
Mouku. Po volebním víkendu začalo vyjednávání. „Volby 
v našem obvodu zase vyhrálo hnutí ANO, a s necelými 32 % 
hlasů a  17 zvolenými zastupiteli mělo jasně nejlepší vyjed-
návací pozici,“ popisuje situaci lídr kandidátky LEČO Marek 
Pabjan. „Bez ANO by sice složit koalice šla, své síly by ale mu-
sely spojit všechny ostatní strany, což se nepodařilo.“ I  tak 
zástupci LEČA oslovili kluby všech ostatních zvolených stran 
k  seznamovací a  informativní schůzce, jak se to u  nováčků 
dělává. „Žádný z  politických subjektů nám nedal košem, 
naopak jsme se velmi příjemně seznámili a  popovídali si 
o tom, co bychom chtěli v následujících letech na Jihu prosa-
dit a podpořit,“ vzpomíná na schůzky Libuše Přikrylová, „jen 
Hnutí ANO neodpovědělo ani na email.“ Vysvětlení zastupi-
telé LEČA dostali až na schůzce s představiteli budoucí koa-
lice ve složení ANO, Ostravak a ODS. „Omlouvám se, že jsem 
neodpověděl na váš email, ale nejsem předseda klubu,“ řekl 
šéfce klubu LEČO Elišce Ulehlové staronový starosta Martin 
Bednář. „To mě pobavilo a naštvalo současně,“ popisuje se-
dánek u  starosty Ulehlová. „Řekla jsem mu, že považuji za 
slušnost, navíc z jeho pozice starosty, mi alespoň odpovědět 
a  sdělit, kdo předsedou klubu je, ale jen tím dokázali, že se 
jejich vztah vůči nám vůbec nezměnil, i když navenek tvrdili, 
že za všechno zlé za uplynulé roky, mohl Adam Rykala.“ 

KRÁLOVSKÝ PLAT NA ZALEPENÍ PUSY

Poprvé se noví zastupitelé sešli v posluchárně úřadu Ostra-
vy-Jihu 14. listopadu. Staronovým starostou byl zvolen Mar-
tin Bednář z ANO 2011, novými koaličními partnery se stalo 
hnutí Ostravak a ODS, tedy ti, kteří uplynulé čtyři roky vedení 
Jihu kritizovali. Vadilo jim, že je zbytečně mnoho placených 
politiků. V letech 2014-18 byli na radnici vedle starosty čtyři 
místostarostové a  čtyři členové rady, z  nichž jediný radní 
nebyl placený a  uvolněný předseda kontrolního výboru, 
tzn. celkem 9 uvolněných, tedy placených zastupitelů. „Ně-
kolikrát se do toho zastupitelé Ostravaka i  ODS za ty roky 
strefovali, mluvilo se o plýtvání penězi našich obyvatel. Na 
teplých místech místostarostů za 60 tisíc měsíčně na to ale 
rychle zapomněli,“ říká nespokojeně Dalibor Mouka. A jaká je 
praxe nyní? „Starosta, šest uvolněných místostarostů a dvě 
neuvolněné členky rady. Došlo tedy k mírnému poklesu počtu 
uvolněných funkcí, podle nás ale nedostatečně,“ vzpomíná 
na první zasedání Marek Pabjan. „Navrhovali jsme snížení 
počtu místostarostů na čtyři, nikdo ani opoziční strany nás 
ale v tomto nepodpořili.“

ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU, ZN. PRO OBČANY

Před druhým zasedáním zastupitelstva byl zastupitelům za-
slán návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih, aby se k němu jednotlivé politické kluby 
vyjádřily. Podle Dalibora Mouky je současný návrh stále 
náhubkový, tedy ve velké míře omezuje svobodný projev ob-
čanů. „Pečlivě jsme prostudovali každý bod a navrhli takové 
změny, které budou ku prospěchu občanů a  povedou k  ote-
vření zasedání lidem. Vždyť právě oni nám dali svůj hlas, tak 
je přece nemůžeme tak omezovat!“ 

OSTRAVA-JIH

„NEJLIDNATĚJŠÍ OSTRAVSKÝ OBVOD BYL PRO NÁS STĚŽEJNÍ,“ 
ŘÍKÁ NOVÁ OBVODNÍ ZASTUPITELKA A ŠÉFREDAKTORKA MA-
GAZÍNU LEČO ELIŠKA ULEHLOVÁ. „PRÁVĚ TADY JSME POLITIC-

KOU SITUACI SLEDOVALI NEJINTENZIVNĚJI A PŘEROD Z NE-
SPOKOJENÝCH OBČANŮ V ZASTUPITELE BYL PRO NÁS VELMI 
DŮLEŽITÝ. JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME ZA PODPORU VOLIČŮM. 

JDEME DO PRÁCE!“ 

6666 POLITIKA



• Aby o místě, době a navrženém programu zasedání   
zastupitelstva informuje úřad městského obvodu 
občany nejpozději 8 dnů přede dnem zasedání, 
a to na úředních deskách úřadu městského obvodu, 
prostřednictvím sdělovacích prostředků, zveřejněním 
na oficiálních webových stránkách městského obvodu 
a na facebooku úřadu.

• Aby materiály určené veřejnosti byly k dispozici 8 dnů 
před termínem zasedání zastupitelstva na webových 
stránkách úřadu, sekce „Orgány samosprávy/
materiály zastupitelstva“. Souběžně budou materiály 
v tištěné podobě k dispozici na informacích Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih.

• Aby starosta v samostatném bodu programu seznámil 
zastupitelstvo, hosty a občany s činností starosty 
a vedení obvodu za období uplynulé od posledního 
zasedání zastupitelstva.

• Aby přihlášku do rozpravy o bodech jednání mohli 
občané podat kdykoliv v průběhu jednání, nikoliv 
nejpozději do zahájení projednávání daného bodu.

• Aby starosta udělil slovo nejen občanům města, kteří 
zde mají trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost, 
ale také těm, kteří v obvodu Ostrava-Jih podnikají. 

• Aby občané mohli mluvit k jednomu bodu schváleného 
programu zastupitelstva maximálně pětkrát, dále si 
stanoví, že doba diskusního vystoupení předkladatele 
nepřekročí 5 minut a dalších účastníků 5 minut.

• Aby v bodě dotazy, připomínky a podněty občanů 
mohl občan diskutovat podle libosti a to jednou na 
jedno téma po dobu 5 minut. Je třeba dbát na to, 
že může mít dotazy, které spolu vůbec nesouvisí. 
Pokud jeho čas vyprší, může požádat zastupitelstvo 
o prodloužení limitu o další 1 x 3 minuty, o čemž musí 
rozhodnout zastupitelstvo hlasováním. Dále může 
jednou v délce 3 minuty reagovat na informace sdě-
lené zastupitelem, nikoliv na dotaz, protože občan je 
tady ten, kdo se ptá svých zvolených zástupců, nikoliv 
radní občanů.

• Aby byl zápis ze zasedání zveřejněn na webových 
stránkách městského obvodu spolu s usnesením 
a výsledky hlasování a to do 10 dnů. 

MĚSTSKÝ OBVOD
OSTRAVA-JIH

7NOVÁ ÉRA NA JIHU



NOVÁ TVÁŘ, 
STARÉ ZVYKY

ZVOLEN JEN DÍKY SVÉMU HLASU

Patrik Hujdus začal svou vrcholnou politiku s krůpějemi potu 
na čele. Hned na začátku prvního zastupitelstva se mu ne-
podařilo důvěryhodně vysvětlit finanční dary od dodavatel-
ských firem úřadu Mariánské Hory a Hulváky, které přistály 
na účtech strany NEZAVISLÝCH a sloužily pro financování je-
jich volební kampaně. Občanům také vadí, že nový starosta se 
svou rodinou bydlí na Těrlicku. Zřejmě nechce dýchat smrad 
z ostravských lagun nebo snášet zdejší vysokou kriminalitu; 
v obvodu Mariánské Hory a Hulváky dokonce nevyšší z celé 
Ostravy. Při volbě starosty a  místostarostů obvodu proto 
vznikl diametrální rozdíl v počtu zastupitelů, kteří navržené 
kandidáty podpořili. „Místostarostové obvodu byli zvolení 

všemi 15 hlasy, na rozdíl od Patrika Hujduse, který pro to, aby 
byl volen starostou, musel při hlasovaní zvednout ruku sám 
pro sebe, jinak by zvolen nebyl,“ popisuje volbu Daniel Vaca.

RÁDKYNĚ ZA VŠECHNY PRACHY

Velmi krkolomný až křečovitý začátek tohoto ambiciózního 
politika ve funkci starosty vygradoval hodinovým prosazo-
váním 90 tisíc korun pro exstarostku Lianu Janáčkovou, 
která je dnes již jen běžnou zastupitelkou. Na stole totiž 
zastupitelům přistál materiál se zněním: Návrh na uzavření 
dohody o  provedení práce se členkou zastupitelstva měst-
ského obvodu Mariánské Hory a  Hulváky ing. arch. Lianou 
Janáčkovou. „Ta si měla do konce roku 2018 při hodinové 
mzdě 300 korun přijít za necelé dva měsíce na 90 tisíc korun 
a to za poradenství a činnost v oblasti strategického pláno-
vání, investic a rozvoje v našem obvodu. Prosazování tako-
vého materiálu považuji za trapnost a  ostudnost,“ zlobí se 
zastupitel hnutí Lepší a čistá Ostrava Petr Luzar.  „Je to jed-
noduché,“ vysvětluje kolega Tomáš Sucharda, „víc placených 
starostů a místostarostů se do rady obvodu nevejde a tak se 
vymyslela tato brigáda pro paní Janáčkovou. 90 tisíc korun 
od 6. 11. 2018 do konce roku za rady, jak mají místostarostové 
pracovat. Jakoby zástupci politických stran KSČM, KDU-ČSL, 
SPD a OSTRAVAK neměli vlastní názor, představu a vizi, co je 
třeba změnit!“

V rozpravě byl opozicí napříč politickým spektrem tento bod 
programu odsouzen jako zneužití moci k prosazování osob-
ních zájmů. I tak bohužel došlo k jeho schválení osmi hlasy 
koalice. Je velkým štěstím, že uspěchanost a  síla, s  jakou 
se řídící zastupitelstva Patrik Hujdus snažil prosadit tento 

PATRIK HUJDUS Z TĚRLIC HRADIŠTĚ BYL ZVOLEN NOVÝM STAROSTOU OSTRAVY-MARIÁNSKÝCH 
HOR A HULVÁK. KONTROVERZNÍ PROFESIONÁLNÍ POLITIK A ZÁROVEŇ PŘEDSEDA POLITICKÉ 

STRANY NEZÁVISLÝCH MÁ OD SVÉHO PRVOPOČÁTKU ZVOLENÍ EVIDENTNÍ PROBLÉMY, PŘESTOŽE 
JEHO UČITELKOU BYLA DLOUHÁ LÉTA SAMA BÝVALÁ STAROSTKA LIANA JANÁČKOVÁ.

MARIÁNSKÉ HORY

A HULVÁKY
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bod programu pro svou kolegyni a  dlouholetou mentorku 
Janáčkovou, vytvořila procesní chybu. Janáčková na začátku 
hlasování o  své brigádě nenahlásila střet zájmu. „Nemohli 
jsme to tak nechat, ihned jsme nového starostu upozornili na 
porušení zákona a jednacího řádu a on musel bod z progra-
mu jednání stáhnout,“ říká Daniel Vaca z hnutí Lepší a čistá 
Ostrava. „Opařen nečekaným neúspěchem přerušil Hujdus 
jednání zastupitelstva na přibližně 20 minut. Následně se 
ještě snažil narychlo vytvořit paskvil stejného bodu progra-
mu, který snad nepochopil ani on, natož všech 15 zastupitelů, 
kteří jej v diskuzi opětovně odsoudili, a o tomto návrhu se již 
ani nehlasovalo.“ 

Naši zastupitelé budou i  nadále bedlivě hlídat rozhodování 
vedení obvodu a  snažit se všemi prostředky prosazovat 
veřejné zájmy občanů nad osobním prospěchem, který byl 
bohužel přítomen i na slavnostním, ustavujícím zastupitel-
stvu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

KOZEL ZAHRADNÍKEM

Dle nejnovějších informací z rady Mariánských Hor a Hulvák 
se ukazuje, že neschválená brigáda pro ex-starostku Lianu 
Janáčkovou má další vývoj. Přibližně měsíci po prvním 
neúspěchu, je na programu druhého zastupitelstva podobná 
nechutná politická trafika. Podle našich informací si Liana 
Janáčková v koalici prosadila pozici uvolněné, tedy nadstan-
dardně zaplacené zastupitelky. Za více než 45 tisíc korun 
měsíčně má novému starostovi poskytovat poradenskou 
činnost, pravidelně konzultovat výstavbu a  rekonstrukci 
nebo vyhledávat nové příležitosti pro obvod. Pokud staros-
ta potřebuje ke své práci zastupitele pomocníka, za jehož 
rady mu musí obvod vyplatit téměř 23 násobek jeho běžné 
odměny, měl by odstoupit! Dle našeho názoru se ale jedná 
jen o  ubohé prosazování osobních finančních zájmů paní 
Janáčkové a způsob jak dále nekompromisně ovlivňovat veš-
keré dění na radnici. V důsledku nestandartního „slepence“ 
koalice z jednotlivých solitérních zástupců politických stran 
s  jedním mandátem se bohužel samospráva obvodu bujaře 
rozrůstá. Nově tedy bude mít dvanáct a půl tisíce občanů Ma-
riánských Hor a Hulvák nejen starostu a čtyři místostarosty, 
ale i  jednoho „starostu externího“. Kde jsou ty doby, kdy 
tento obvod fungoval pouze se  starostou a jedním místosta-
rostou?

Sledujte stránky WWW.NASEHULVAKY.CZ, kde se dozvíte 
aktuální stav věci.

Zástupci nedávno vzniklé koalice jsou starostou neustále 
ubezpečováni, že se vše bude dělat nově a lépe než doposud. 
Výše uvedené činy tomu však nenasvědčují. Patrik Hujdus se 
dokonce před místostarosty veřejně distancuje od minulého 
vedení radnice, ve kterém paradoxně sám zastával post 1. 
místostarosty. To vše jen proto, aby zakryl šeď nadcháze-
jících činů. Snad stávající koaliční partneři brzy odloží ony 
růžové brýle a  pochopí, jaká politika se zde jejich osobami 
hraje. „Jsme připraveni podpořit jakoukoli alternativu vede-
ní radnice bez zastoupení tandemu prospěchářů Janáčková, 
Hujdus. Cílem je prosazení našeho programu, ať už sedíme 
v opozici, či jsme ve vedení radnice.“ dodává Petr Luzar. 

MĚSTSKÝ OBVOD
MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
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„VÍTKOVICE SE 
POKUSÍME ROZHÝBAT!“

BARVAMI NEHÝŘÍ JEN LETNÍ FESTIVAL V DOLNÍCH VÍTKOVICÍCH. TAKÉ ZASTUPITELSTVO PRŮMY-
SLOVÉ ČÁSTI OSTRAVY JE CO DO POČTU POLITICKÝCH SUBJEKTŮ VELMI PESTRÉ. NECHYBÍ MEZI 
NIMI ANI LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA, KTERÉ ZASTUPUJE PODNIKATEL V OBLASTI REKLAMY  

A MARKETINGU PETR BAŠEK.

Co byste vzkázal voličům, kteří Vám dali hlas? 

Určitě bych jim chtěl poděkovat za vloženou důvěru, velmi si 
toho vážím. 

Kdo vyhrál ve Vítkovicích volby a jaké je složení zastupi-
telstva? 
Volby u nás vyhrálo ANO 2011, které získalo 3 mandáty. 
Zbytek zastupitelstva je ale hodně barevný - do 15 členného  
zastupitelstva se dostalo 9 politických subjektů: Zmíněné 
hnutí ANO, Politické Hnutí Vítkovice, seskupení Více pro Vít-
kovice, Patrioti, hnutí Ostravak, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, 
KSČM, ODS, sociální demokraté a my z LEČA. 

Jaké je momentální složení rady? 
Starostkou se stala Radomíra Vlčková z ANO 2011, místosta-
rostou Leoš Koláček z ČSSD. Další členové rady jsou Richard 
Čermák z  Ostravaka, Františe Kročil z  Politického hnutí 
Vítkovice a Libor Pavel z ANO 2011. 

Získal jste kromě svého zastupitelského mandátu ještě ji-
nou funkci? 
Stal jsem se členem kontrolního výboru, kterému předsedá 
Aleš Dobrozemský ze strany Více pro Vítkovice, Patrioti. Zde 
se chci zaměřit především na kontrolu práce vedení radnice. 

Událo se na první zasedání zastupitelstva ještě něco zají-
mavého? 

Ano, zastupitelstvo odhlasoval vznik nového výboru a  to sice 
Výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového a neby-
tového fondu. Předsedou se stal Vojtěch Kiss. 

MĚSTSKÝ OBVOD
OSTRAVA VÍTKOVICE

OSTRAVA
VÍTKOVICE
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MĚSTSKÝ OBVOD
OSTRAVA VÍTKOVICE

NA VESNICI 
A PŘESTO 
VE MĚSTĚSTARÁ BĚLÁ

OKRAJOVÁ MĚSTSKÁ ČÁST OSTRAVY STARÁ BĚLÁ SI 
PŘES RELATIVNÍ BLÍZKOST PRŮMYSLOVÉHO CENTRA, 

DODNES UDRŽELA SVŮJ VENKOVSKÝ RÁZ. VELKÉ ZMĚ-
NY SE TADY V POLITICE DĚJÍ JEN SPORADICKY.

Ani po těchto volbách se ve Staré Bělé žádná rošáda ne-
konala. „Vzhledem k vítězství Nezávislých kandidátů 
v  čele se stávajícím starostou Mojmírem Krejčíčkem, 

nebylo moc o  čem po volbách vyjednávat,“ říká zvolený 
zastupitel LEČO – Lepší a  čistá Ostrava ve Staré Bělé lékař 
Michal Poláček. Se ziskem 8 mandátů z 15členného zastupi-
telstva nepotřebovali Nezávislí už nikoho k sobě do koalice. 
Přesto se spojili s KDU-ČSL a ODS a vytvořili 5 člennou radu ve 
složení 3 Nezávislí, 1 člen KDU-ČSL a 1 křeslo přenechali ODS. 
„My jsme coby opozice dostali místo předsedy Kontrolního 
výboru, což je pro nás velká výzva,“ říká Poláček. „Nezávislí 
by si možná mohli dělat, co chtějí, ale my tomu rozhodně ne-
budeme jen přihlížet a  budeme důsledně kontrolovat jejich 
kroky.“
Jako velmi pozitivní a  otevřený krok hodnotíme usnesení 
z  prvního zastupitelstva, kterým se mohou všichni zastu-
pitelé účastnit zasedání rady. „Máme tak přístup ke všem 
materiálům již před zasedáním rady, rovněž mohou všichni 
oddávat.“ 

Michal Poláček si rozhodně nehodlá 4 roky v zastupitelstvu 
jen tak prosedět. „Budu se snažit být konstruktivní opozicí 
a  rád bych podpořil smysluplné projekty, které povedou 
k rozvoji obvodu a zlepšení života našich obyvatel. Například 
bych rád podpořil vybudování zpomalovacích semaforů, aby 
řidiči neprojížděli obcí jak na závodech a  neohrožovali tak 
naše obyvatele.“

MĚSTSKÝ OBVOD
STARÁ BĚLÁ
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OSTRAVA PETŘKOVICE

„CHCEME JEDNAT 
S PRIMÁTOREM!“

LUKÁŠ VELIČKA:

NEBYL LÍDREM KANDIDÁTKY, PŘESTO VYHRÁL. MAJITEL ZNÁME PEKÁRNY VELIČKA LUKÁŠ VE-
LIČKA JE NOVÝM ZASTUPITELEM LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA V OSTRAVĚ-PETŘKOVICÍCH. 

TY TEĎ NEJVÍCE TRÁPÍ DLOUHÉ KOLONY AUT, KTERÉ OBEC SVÍRAJÍ ZE VŠECH STRAN. 

MĚSTSKÝ OBVOD
OSTRAVA PRTŘKOVICE

OSTRAVA

PETŘKOVICE

Co byste vzkázal voličům, kteří Vám dali hlas?
Především bych chtěl poděkovat všem voličům za vloženou 
důvěru, velmi si toho vážím.  
 
Na co se chcete v nejbližší době v zastupitelstvu zaměřit? 
Nejprve bych se zaměřil na nezbytné a důkladné seznámení 
a  získání potřebných znalostí a  povinností které plynou 
z právě získané funkce zastupitele.
 
Co byste chtěl v Petřkovicích změnit? 
Nalézt řešení s  neustále narůstajícími kolonami aut jednak 
na „silnici 56“, tak i přes Petřkovice na Koblov. Další problém 
je s parkováním u marketu „Hruška“, kde parkují celou pra-
covní dobu zaměstnanci obchodů v okolí.
 
Jak se to budete snažit prosadit?
Budeme na zastupitelstvu Petřkovic žádat starostu, aby se 
neprodleně ujal ofenzivní aktivity v řešení dopravní situace 
v  Petřkovicích, vyvoláním jednání s  primátorem Macurou.  
Navrhneme snížení rychlosti v oblasti křižovatky Balbínova 
x „56“ na 40 km a zvážení instalace semaforů na křižovatce 
Balbínova x Hlučínská u  „kulturního domu“. Dále na příští 
schůzi zastupitelstva navrhneme parkování u  samoobsluhy 
Hruška pouze na půl hodiny. 

Jak probíhala povolební vyjednávání? 
Volby v  Petřkovicích vyhrálo ODS s  9 mandáty v  15členném 
zastupitelstvu. Čtyři další strany včetně LEČA – Lepší a čisté 
Ostravy získaly po jednom mandátu, ANO 2011 dva. Byl to 
nakonec člen hnutí ANO, který doplnil radu složenou z  po-
litiků ODS. Rada městského obvodu Petřkovice pro volební 
období 2018 - 2022 byla zvolena na Ustavujícím zasedání 
zastupitelstva městského obvodu Petřkovice dne 30. 10. 2018.

Kdo v současnosti vede Petřkovice?
Starostou Petřkovic je už třetí volební období Ivo Mikulica 
z ODS. 
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ANO
MÁNIE

CELOSVĚTOVĚ DOBŘE FUNGUJÍCÍ EKONOMIKA A ANDREJ BABIŠ, 
KAŽDODENNĚ PREZENTOVANÝ NA PŘEDNÍCH STRÁNKÁCH MÉ-
DIÍ, PŘINESLI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH NA RADNICI MĚSTA 

I OBVODŮ OBŘÍ VLNU ANOPOLITIKŮ. JE TO ALE KU PROSPĚCHU 
OBČANŮ?

Vítězství “o parník” na radnici Ostravy a radnici Ostra-
vy-Jihu dává politikům, kteří nám předvedli v minulém 
volebním období svou pracovní pasivitu, obrovskou 

moc. Je otázkou jak s  ní naloží. Doposavad se prezentovali 
především masivním nárůstem placených politických míst. 
Svou neschopnost pak prezentovali jako realizaci úspor 
a zvláště na radnici Ostravy- Jihu zatáhli do jednání s občany 
a opozicí osobní emoce a povýšeneckou aroganci.

ANO nám do Ostravy implementovalo i skutečné „hvězdy“. 
Například centrální obvod vede starostka, poslankyně 
a  krajská zastupitelka v  jedné osobě. To musí být opravdu 
fuška. Jak to stíhá? To by nás taky zajímalo! 38letá Zuzana 
Ožanová se ale rozhodla, že jedno místo je pro žabaře, na 
dvou židlích sedí kde kdo, tak ona si dá hned tři vrcholové 
politické funkce. Tři funkce to jsou přece tři platy!

Ještě lepší kousek má na starosti radnice Slezské Ostravy. 
Významný obvod se potácí v rukou neschopných politiků již 
několikáté volební období, ale vypadá to, že lidem to zřejmě 
vůbec nevadí. Jak si jinak vysvětlit, že jim bude v  následu-
jícím volebním období starostovat Richard Vereš, teprve 
třiadvacetiletý student, pro nějž je starostování prvním 
zaměstnáním v  životě. Asi aby mu nebylo smutno nebo 
kdyby potřeboval dobrou radu, si na místo místostarostky 
přibral svojí maminku. Jedenáctičlenná rada s šesti uvolně-
nými, tedy placenými politiky, je už jen třešinkou na dortu 
absurdnosti. Ano tohle je ANO.

Vrcholný představitel hnutí ANO Andrej Babiš se před lety 
kdesi prořekl, že lokální hnutí jsou pro něj nebezpečím. My 
toho hodláme být příkladem. LEČO – Lepší a čistá Ostrava je 
lokálním hnutím a bude opozicí konstruktivní, a také opozicí 
tvrdou. LEČO, to jsou ale i občané, kterým není politická si-
tuace v různých částech Ostravy lhostejná a budou ji bedlivě 
sledovat a analyzovat. 

MĚSTSKÝ OBVOD
OSTRAVA PRTŘKOVICE
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BORCI Z OKTAGONU 
PODRUHÉ V OSTRAVĚ!
VZESTUP BOJOVÝCH SPORTŮ, ZEJMÉNA MMA, JEN TAK NĚCO NEZASTAVÍ. PŘED DVĚMA LETY HO 
NA ČESKOSLOVENSKÉ PŮDĚ ODSTARTOVALA PRVNÍ SÉRIE REALITY SHOW ZE SVĚTA BOJOVÝCH 

SPORTŮ OKTAGON VÝZVA. VZRUŠENÍ PŘI ZÁPASECH MŮŽETE ŽIVĚ ZASE OKUSIT 16. BŘEZNA 
V OSTRAVAR ARÉNĚ. 

14 PŘEDSTAVUJEME



„OKTAGON vznikl tak, že mě Palo Neruda oslovil s nápa-
dem udělat televizní show ze světa MMA, dnes známou 
jako OKTAGON Výzva. Začali jsme to řešit a  nakonec 
v  Žilině u  piva jsme se rozhodli, že to za pomocí mých 
zkušeností a  jeho uměleckého oka dáme dohromady.“ 
říká Ostravák, promotér a  spolumajitel OKTAGON MMA, 
Ondřej Novotný.
Největší česko-slovenská organizace bojových sportů, 
OKTAGON MMA, nyní míří již podruhé do Ostravy, kde se 
z březnových turnajů pomalu stává tradice. Minulý rok si 
zápasy tvrdých borců v kleci užívala vyprodaná RT Torax 
aréna, nyní se souboje „novodobých gladiátorů“ přesunou 
rovnou do Ostravar Arény, která bude připravena hostit až 
9 500 diváků. 
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OKTAGON 11
Po nedávném úspěchu, kde do O2 arény 
na OKTAGON 10 přišlo přes 10.000 fa-
noušků, plánují organizátoři pro Ostravu 
a  jedenáctou akci v  pořadí ještě větší 
show. Akce OKTAGONu jsou událostmi 
pro celou rodinu. Na své si kromě mužů 
přijdou i  ženy, u  kterých tento sport už 
není zdaleka cizí a  nabírá stále víc na 
popularitě. Ti nejmenší se kromě svých 
sportovních vzorů můžou těšit i  z  pří-
tomnosti nového maskota „Gogiho“.
Kromě světelné a laserové show doslova 
světových rozměrů a  s  tím spojené 
i  bouřlivé atmosféry, se fanoušci sa-
mozřejmě mohou těšit i  na atraktivní 
zápasy, titulovou bitvu a domácí bitce.
V  hlavní roli se totiž představí rodák 
z Karviné David Kozma. Ten za poslední 
roky ušel opravdu dlouhou cestu a stal se 
z něj jeden z nejlepších českých zápasní-
ků současnosti, což v  posledním zápase v  pražské O2 aréně 
potvrdil i  ziskem titulu šampiona. Svůj titul bude poprvé 
hájit právě v Ostravě, kde si na něj vyšlápne slovenský rebel 
a  bouřlivák Samuel „Pirát“ Krištofič, šampion druhé série 

show OKTAGON Výzva.
Pěkně pikantní podívanou připraví takzvaný „Duel o  Ost-
ravu“ v  podání místních rodáků Ondřeje „Andrése“ Rašky 
a Václava Mikuláška. Mezi oběma panuje zlá krev, vyzvali se 
na sociálních sítích a  nic už nebrání tomu, aby si to rozdali 
v kleci, před tábory svých fanoušků.
Chybět nebudou ani další elitní bojovníci. Ostravskému pub-
liku se podruhé představí i velký oblíbenec a sympaťák Miloš 
„Meloun“ Petrášek. Jeden z  nejtalentovanějších domácích 
bojovníků má za sebou hořkou prohru, kterou nebude chtít 
napravit ničím jiným, než pořádným vítězstvím. Vždy atrak-
tivní česko-slovenskou bitvu pak nabídne duel „diaman-
tového čáva“ Roba Pukače ze Slovenska a  českého „Thora“ 
Tomáše Kužely. Své bomby pošle do akce i  finalisty druhé 
série show OKTAGON Výzva, Radovan Uškrt, na kterého čeká 
maďarský super-talent Máté Kertesz.

Tohle si prostě nemůžete nechat ujít! Uvidíme se 16. 3. 
v Ostravar aréně, kde na vás kromě unikátního sportovní-
ho zážitku čeká show a podívaná se vším všudy. 
Lístky jsou k dostání na Ticketportal.cz. 
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DOBŘE UTAJENÁ SKLÁDKA
MLUVÍ SE O TOM DLOUHÁ LÉTA – OVZDUŠÍ NA OSTRAVSKU JE JEDNO Z NEJHORŠÍCH V EVROPĚ. 
NEJVĚTŠÍ PODÍL NA TOM MÁ DOPRAVA, ZEMĚDĚLSTVÍ, LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ A TO TAKÉ OD POL-

SKÝCH SOUSEDŮ A ZAPOMÍNAT NESMÍME ANI NA PRŮMYSL. A ZATÍMCO SE VŠICHNI TVÁŘÍ, ŽE SE 
MŮŽOU PŘETRHNOUT, ABY SE SITUACE ZLEPŠILA, NENÍ TO TAK ÚPLNĚ PRAVDA.

Přestože se v  ostravském těžkém průmyslu více jedná, 
než práší od strojů, se zimním počasím padá na Ostravu 
už pro ni tak typický prachový poklop. Na zápach i ne-

páchnoucí jedy z odtěžovaných lagun jsme si už stejně jako na 
řepkové lány a typizované pokrmy zvykli. „Tak proč nepřidat 
trochu toho uhelného  prachu, když jsme v tej Ostravě?“ To si 
zřejmě před rokem řeklo vedení města v  čele s  primátorem 
Tomášem Macurou a  jeho náměstkyní pro životní prostředí 
Kateřinou Šebestovou, když dalo souhlas s  umístěním sou-
kromého úložiště uhlí ve Slezské Ostravě.
Úložiště uhlí soukromé firmy, v  jejíž historii lze dohledat 
v  Ostravě oblíbené jméno Bakala, zpracovává především ze 
zámoří dovezené uhlí a  je schváleno na území cca 60 000 
metrů čtverečních s kapacitou uhelných kopců 300 000 tun 
ročně a schválenou přepravou po cestách 30 %. Na znečiště-
nou přilehlou silnici i  samotný prášící podnik na Orlovské 
ulici se lze bez problémů podívat. Není to hezký pohled.

Celé povolovací řízení, které smrdí nejenom prachem, ale 
i divokými devadesátkami, proběhlo bez jakéhokoliv protes-
tu vedení obvodu Slezské Ostravy, na jejímž území úložiště 
leží, a také potřebného zájmu místních médií na samotném 
konci minulého roku. Andrea Vojkovská z tiskového oddělení 
Magistrátu města Ostravy ale upozorňuje, že v rámci povo-
lování této stavby probíhalo více správních řízení. „Jedno 
z  nich je tzv. zjišťovací řízení, které vede krajský úřad, kdy 
zjišťuje, zda má taková stavba vliv na životní prostředí a zda 
je pro ni nutno zpracovat EIA (Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, pozn. redakce). Druhým řízením, následně, je pak 
územní řízení, ve kterém se ověřuje, zda je možno takovou 

stavbu do území umístit, z  čehož vyplyne územní rozhod-
nutí,“ vysvětluje mluvčí. „Územní řízení vedl magistrát 
města, ale do něj městský obvod Slezská Ostrava nevznesl 
žádné námitky ani se následně proti územnímu rozhodnutí 
neodvolal.“
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VÍTE ŽE?...

LEČO – Lepší a čistá Ostrava na problém aktivně poukázalo 
jako první a díky předsedkyni organizace na Slezské Ostravě 
Evě Mikulíkové byla také zorganizována petice proti této 
uhelné skládce. „Petici předáme primátorovi Macurovi, 
který v  předvolebních debatách v  České televizi a  Českém 
rozhlasu naší lídryni Libuši Přikrylové opakovaně tvrdil, 
že žádná skládka neexistuje,“ vzpomíná Mikulíková. „Vše 
přiznal až po vyhraných volbách.“ V  době, kdy se tlačí na 
velké znečišťovatele s  přísnými podmínkami, nakupují se 
autobusy na stlačený plyn či elektropohon, je toto velký pře-
šlap. Právě vysoký podíl prachových částic v ovzduší řadí náš 
region dlouhodobě mezi ty s nejhorším ovzduším v Evropě. 
 
Pan primátor Macura se v nedávném rozhovoru o sestavování 
koalice pochlubil, že se  již konečně cítí být “zkušeným” po-
litikem. Otázkou je, zda se mají Ostravané radovat, nebo bát. 
On i jeho náměstkyně Šebestová budou díky volbě lidu další 
čtyři roky řídit naše město a jeho životní prostředí. Dýchat se 
nám ale díky jejich rozhodnutí rozhodně lépe nebude. 

Za nejhorší označuje výzkum suspendované částice tj. 
pevné či kapalné drobné částice polétávající v  ovzduší 
(PM), oxid uhličitý (NO2) a přízemní ozon (O3). Co se týče 
suspendovaných částic, v roce 2015 bylo 82 - 85 % obyva-
telstva evropských měst vystaveno koncentraci překra-
čující doporučení Světové zdravotnické organizace. Toto 
vystavení prachovým částicím větším než 2,5 mikrometru 
(PM 2,5) v roce 2014 způsobilo předčasné úmrtí zhruba 428 
tisíců osob ve 41 evropských zemích. Chcete vědět, jak je 
na tom Ostravsko s ovzduším v porovnání s celou Evropou? 
Mrkněte zde: airindex.eea.europa.eu

V  povolovacím procesu úložiště uhlí se vyskytla 
nová, velmi závažná skutečnost, kterou prověřu-
jeme a která vnáší do celé kauzy zcela nové světlo.

O vývoji vás budeme informovat. 

Sledujte i náš Facebook!
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