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EDITORIALKŘÍŽOVKA O CENY

VOUCHER na konzumaci v hodnotě 1000,- Kč a hodinu bowlingu ZDARMA v Restauraci Koruna.

PRODEJ SPOLKU



ČSSD A LEČO: 
PODÁME VÁM POMOCNOU RUKU 

TRADIČNÍ ČESKÁ POLITICKÁ STRANA A ZNÁMÉ OSTRAVSKÉ HNUTÍ. DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB V 
ZÁŘÍ 2022 JDE V OSTRAVĚ SPOLEČNĚ ČSSD A HNUTÍ LEČO-LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA. V ČELE SPO-
LUPRÁCE A KANDIDÁTEM NA PRIMÁTORA JE PETR KAJNAR, KTERÝ VEDL OSTRAVU NAPOSLEDY 
PŘED 8 LETY A MÁ ZA SEBOU ŘADU VELKÝCH ÚSPĚCHŮ. „JSME SI NÁZOROVĚ VELICE BLÍZCÍ A V 
LEČU PRACUJÍ LIDÉ, KTEŘÍ DÁVAJÍ OSTRAVĚ SRDCE A JE ZA NIMI KUS POCTIVÉ PRÁCE.“ PODLE 
KAJNARA JE SPOJENÍ PRO VOLIČE ŘEŠENÍ, KTERÉ MÁ SMYSL. 

Vědecko-technologický park, zóny Hrabová a Mošnov,  
Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Petr Kajnar stál 
v čele Ostravy v době jejího největšího rozmachu. 
Nyní je potřeba zejména zastavit populistické plýt-
vání prostředky města. Současné vedení města pro-
mrhalo stovky milionů korun za studie a projekty,  
na jejichž realizaci nemá dostatek prostředků a kapacit.  

říká kandidát na primátora Petr Kajnar.
Jeho ČSSD se do letošních komunálních voleb spojilo s 
ostravským hnutím LEČO-Lepší a čistá Ostrava. 

Máme před sebou nelehkou dobu. Lidé se budou mu-
set připravit na nákladnější výdaje na život, které jsou 
spojeny s energetickou krizí, velká řada z nich se musí 
uskromnit a důkladně řešit své příjmy a výdaje. Město 
jim může podat pomocnou ruku. V rozpočtu naše-
ho města, což jsou peníze občanů Ostravy, najdeme 
prostředky, přehodnotíme priority současného vedení 
a prosadíme překlenovací pomoc občanům zasaženým 
současnou krizí. Zlevníme život občanům Ostravy,

LEČO a ČSSD spojí své síly v boji o zastupitelská křesla  
na Magistrátu města Ostravy, kde povede sociální  
demokraty Petr Kajnar a na čísle dvě je zástupce LEČA  
Dalibor Mouka. Podle něj se spojení může jevit jako 
zvlástní a k věci dodává:

Sociální demokracie se díky některým lidem dostala 
bohužel do situace, kdy místo toho, aby ovlivňovala 
chod země a pomáhala aktivně lidem, musí k nim hle-
dat cestu zpět. Jsem přesvědčen, že jako jediná demo-
kratická, levicová strana na politickou scénu ČSSD 
patří. Proto jsem se rozhodl vrátit a sociální demo-
kracii, ve které jsem strávil velkou část svého života, 
pomoci. Společně s kolegy, kterým věřím, a o které 
se mohu opřít, jdeme do těchto voleb nejenom očiš-
ťovat sociální demokracii, ale především pracovat  
pro Ostravu. Najít kvalitní lidi a vytvořit kvalitní tým, 
který kombinuje zkušenost, pracovitost a nadšení, se 
nám podařilo spojením se s místním politickým hnu-
tím LEČO-Lepší a čistá Ostrava. Jsme si názorově 
velice blízcí a v jeho řadách pracují lidé, kteří dávají 
Ostravě srdce a je za nimi kus poctivé práce. To bylo 
při našem rozhodování, zda jít do nadcházejících  
komunálních voleb společně, to nejdůležitější.  
Společně přinášíme řešení, které má smysl.

Naše hnutí vzniklo vlastně jako protest proti prakti-
kám sociálních demokratů na radnici Ostravy-Jihu. 
Lidé, proti kterým jsme vystupovali, již na radnici 
nejsou a pořádek si s nimi udělali i v ČSSD, kde 
skončili také. Za pět let naší existence se k nám 
přidávají z celé Ostravy lidé, kterým není život v 
našem městě lhostejný. Pracujeme ve všech vel-
kých Ostravských obvodech, a tak jako v čase na-
šeho vzniku, nebojíme se bojovat proti lumpárnám a 
hlouposti místních politiků. Zároveň vždy nabízíme 
naše řešení.

Spojení se sociálními demokraty před zářijovými komu-
nálními volbami berou obě strany jako zcela pragmatický  
krok. Ve spojení vnímají větší potenciál dosáhnout  
výsledku, díky němuž dokážou v Ostravě něco změnit.  
V neposlední řadě si sedli lidsky a názorově, a to je to 
nejdůležitější.

OSTRAVA: PŘÍVĚTIVÉ MÍSTO 
PRO ŽIVOT, BEZPEČNÉ A BEZ POPLATKŮ

Najdeme prostředky, přehodnotíme priority současné-
ho vedení a prosadíme překlenovací pomoc občanům 
zasaženým současnou krizí. Zlevníme život občanům  
Ostravy například tím, že zrušíme dočasně poplatky  
za komunální odpad, zmrazíme ceny městských služeb  
nebo zrušíme poplatky za psa. Zastavíme populistické 
plýtvání prostředky města, a zasadíme se o vykoupení 
podílu francouzského SUEZ ve společnosti Ostravské vo-
dovody a kanalizace, aby zisky z vody zůstávaly v Ostravě.

VE VEDENÍ MĚSTA PROSADÍME 
EKONOMICKOU POMOC 
OBČANŮM OSTRAVY: 

Bezpečný život a vytěsnění prodejců a 
uživatelů drog.

BEZPEČNOST:

Zasadíme se o to, aby s novou výstavbou 
vznikala parkovací stání nad rámec záko-
na, a současné parkovací plochy se stále 
rozšiřovaly.

PARKOVÁNÍ: 

Podpora investic do energetické 
soběstačnosti města a jeho společností.

INVESTICE: 
Přilákání investorů do Ostravy s poten-
ciálem lukrativních pracovních pozic.  
Podpora rozvoje Lékařské fakulty  
Ostravské univerzity, především v oblasti  
stomatologie a pediatrie. Zrušíme naří-
zení města omezující podnikání. Podpo-
říme zdravý životní styl, sport a budová-
ní sportovišť.

ROZVOJ MĚSTA:

KDE KANDIDUJEME:
Magistrát 
města Ostravy:

Petr 
Kajnar

Jih:

Karel 
Sibinský

Slezská 
Ostrava:

Monika 
Matulová

Moravská 
Ostrava a Přívoz:

Patrik 
Neuwirt

Vítkovice:

Petr 
Bašek

Mariánské Hory 
a Hulváky:

Daniel
Vaca

Poruba:

Michal 
Šíma

BYTY: 
Preferujeme výstavbu dostupného byd-
lení před nákupy předražených bytů pro 
vyvolené.

V obvodech MOaP a MHaH jsme nenašli stoprocentní programovou shodu a kandidujeme samostatně. V malých obvodech, kde nedokážeme 
garantovat kvalitní kandidátku, dokonce nekandidujeme vůbec. Ve všech obvodech je shoda na podpoře společné magistrátní kandidátky.
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PETR KAJNAR:
„MUSÍME SE 
ZAMĚŘIT NA 
PŘÍLIV PENĚZ 
A TVORBU MÍST 
S VYSOKOU MZDOU.“

PETR KAJNAR

Vaše dcera vzpomínala na dobu, kdy s Vámi jako 
malá holka vylepovala po revoluci v Ostravě plakáty 
Občanského fóra. Jak se podle Vás od té doby pro-
měnila komunální politika? 

Většina lidí, kteří tenkrát vstupovali do komunální politiky,  
byli noví, nezkušení a měli hlavu plnou ideálů. Někteří už 
ale věděli, že se během velkých společenských změn pro 
ně naskytne příležitost přijít si na své. Být u moci přináší  
peníze a peníze přinášejí moc. Řekl bych, že většina 
těchto politiků o své ideály v průběhu let přišla. Vyměnili 
je přinejmenším za dobré bydlo, když už ne za kriminální 
obohacování se. Přispěla k tomu i doba, která rezonovala  
s výroky typu – neumím rozlišit špinavé peníze od čis-
tých – a pak už bylo zjevné, že o peníze jde především. 
A tak se proměnily ideály i důvody, proč lidé do politiky  
vstupovali. Vznikají strany nové, buď přímo vzniklé proto,  
aby se jejich majitelé dostali k moci a penězům, nebo 
takové, jejichž hlavní myšlenka není orientovaná na 
peníze. Ty jsou však mnohdy reprezentovány naivními, 
nezkušenými a málo schopnými politiky. Voličům, kteří  
nemají čas a zájem se detailně zajímat o každodenní  
politické dění ve městě, jako je Ostrava, pak nezbývá 
než se orientovat podle sympatií. A ty se ve značné míře 
dají v dnešním mediálním světě ovlivnit penězi.

Po několika letech jste se vrátil do ČSSD. Co Vás  
k tomu vedlo? A proč jste se spojil s hnutím  
LEČO-Lepší a čistá Ostrava?

Celý svůj život přemýšlím nad tím, co by mělo být smyslem  
našich životů a jak by společnost měla být uspořádaná, 

abychom naše životy naplnili. Od toho vede jen krůček 
k aktivní politické činnosti a ideji sociálně spravedlivé 
společnosti, kde má každý člověk stejnou důležitost bez 
ohledu na peníze. Tato myšlenka mě přivedla zpátky  
do sociální demokracie, abych ji zde mohl prosazovat.  
V hnutí za Lepší a čistou Ostravu jsou lidé stejně za-
měření. Mnozí z nich byli před lety ze „socdem“  
vyhnáni stejně jako já. Lidí, kteří tam byli jen pro svůj 
osobní prospěch, jsme se dokázali zbavit. A je jen přiro-
zené, že se sociální demokracie spojila s hnutím za Lepší  
a čistou Ostravu. Je to podle mého řešení, které má smysl. 

Když se ohlédnete zpět, jakým primátorem jste byl? 
Co byste ze své práce pro město vyzdvihl? 

Důležité je, jaké jsem měl a mám vize a cíle. Pokud bych 
měl výrazně zjednodušit cíle své politiky, řekl bych,  
že jde o to, abych neměl v hlavě své osobní zájmy,  
že musím zajistit peníze pro sebe, ale pro lidi. Bez ohledu  
na to, jestli mě volili. Neboli – musíme dostat peníze  
do regionu, do města. Abychom dohnali průměrnou 

životní úroveň Evropské unie, musíme zvýšit hrubý  
domácí produkt o stovky miliard korun. Platí, že koruna do 
investic přinese korunu produktu. A stovky miliard korun  
ve veřejných investicích nejsou. Když už město peníze 
má, nejsou investovány do podniků přinášejících zisk, 
ale do služeb, které peníze spotřebovávají. Proto nezbý-
vá než přitáhnout investice, tedy investory. Nejbohatší 
regiony světa jsou nejlepší v přitahování investic. Peníze  
přicházejí a odcházejí. Je to nikdy nekončící činnost.  
V době, kdy jsem byl na radnici, jsme byli regionem, kam 
přicházelo nejvíc investic z celé republiky a zahraničí.

A teď pohled na druhou stranu. Je o osm let později. 
Jakým primátorem byste byl nyní? Ve kterých oblas-
tech byste se chtěl nejvíc angažovat?

V době nesmírně drahých energií a jejich nedostatku  
je budování komunitní energetiky na prvním místě.  
Vymezení území pro fotovoltaiku, nasazení tepelných 
čerpadel musí co nejdříve zásobovat teplem všechny 
školy, divadla, sportovní zařízení a úřady. Chtěl bych  
zařídit více pracovních příležitostí a firem v oborech  
s vysokou přidanou hodnotou, které vytvářejí kariérní pří-
ležitosti pro absolventy ostravských škol, víc dostupného  
bydlení pro lidi v obecních bytech, větší energetickou  
soběstačnost a levnější teplo a elektřinu, bezpečnější 
město díky městské policii, která stíhá lumpy. A lepší 
možnost parkování v centru a na sídlištích. Vybudo-
vat severní spoj pro vyřešení severovýchodní dopravní  

obslužnosti města. Krytý bazén u koupaliště na Jihu.  
A koncertní halu, která by stála nohama na zemi.  
Jak fyzicky, čili nevznášela by se ve vzduchu nad kulturním  
domem, tak finančně, tedy za ekonomickou cenu ve výši 
jedné čtvrtiny toho, co navrhuje město.

Jak na tom podle Vás v současnosti Ostrava je? Odliv 
Ostraváků se nedaří příliš zastavit. Čím to podle Vás 
je? A jak tento odliv minimálně zpomalit? 

Ostrava je moderní město se skvělou infrastrukturou, 
kvalitními komunálními službami a rozsáhlým kulturním 
a sportovním životem. Problémem kromě aktuálně dra-
hých nebo nedostupných energií je úbytek obyvatel. 
Když jsem vedl město, počet obyvatel začal růst, protože  
jsme byli městem s největším přílivem investorů. Dnes in-
vestoři město míjejí, protože pro radnici nejsou prioritou.  
Musíme se zaměřit se na příliv peněz a tvorbu míst  
s vysokou mzdou v oborech s vyspělými technologiemi 
– vysoké mzdy a dobré pracovní pozice budou motivací, 
aby lidé neodcházeli, naopak aby sem za prací přicházeli.  
Tentokrát už ne do uhelných dolů. Příkladem takového 
úspěchu může být největší softwarová firma Tieto, která  
začínala ve vědecko-technologickém parku a dnes 
zaměstnává přes dva tisíce lidí.

Stále se mluví o vysoké inflaci, zdražování energií, 
zdražování jídla i služeb ... Jak může běžnému občanovi  
v této nelehké době pomoci vedení města? 

Radnice města může sehrát významnou úlohu v kaž-
dodenním životě lidí ve městě. Nebudeme zvyšovat 
ceny služeb – tzn. jízdného, vstupenek do kulturních 
a sportovních zařízení. Dokonce v době dramatického 
zdražování energií chceme některé poplatky po dobu 
trvání krize odpustit úplně – jedná se o poplatek za psy  
a poplatek za odpady. Současné vedení města v čele  
s ANO zdražilo odpady na 720 korun na obyvatele.  
My je zrušíme úplně. Čtyřčlenná rodina tak ušetří téměř 
tři tisíce korun ročně.
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PŘEDRAŽENÉ BYTY V DOMĚ K DEMOLICI 
ANEB MĚSTO KUPUJE 
15 „LUXUSNÍCH“ BYTŮ ZA 166 MILIONŮ 
NAD NÁPADY NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA TOMÁŠE MACURY ZUZANY BAJGAROVÉ PODPORO-
VANÉ JEJICH POLITICKÝMI PARTNERY Z HNUTÍ ANO, ODS, KDU-ČSL A PIRÁTY ZŮSTÁVÁ OBČAS  
ROZUM STÁT. MĚSTO SE NYNÍ ROZHODLO ZAVÁZAT KE KOUPI 15 BYTŮ ZA 166 MILIONŮ  
KORUN, A TO V DOMĚ, VE KTERÉM STAVEBNÍ ÚŘAD VÝSTAVBU BYTŮ ZAKÁZAL A PODLE  
ODBORNÍKŮ JE JEDINOU MOŽNOSTÍ JEHO DEMOLICE. 

MORAVSKÁ 

OSTRAVA A PŘÍVOZ

Bohužel dne 14. 3. 2017 vydal stavební úřad  
Moravské Ostravy a Přívozu rozhodnutí zamít-
nout žádost o stavební povolení z důvodu nevyho-
vujícího stávajícího konstrukčního řešení objektu,  
které neumožňuje jeho využití pro bytový dům,

říká bývalý místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu 
Dalibor Mouka, který byl v roce 2017 u snahy obvodu 
dům zrekonstruovat a vybudovat zde dostupné byty.

Výškový dům na Ostrčilově ulici je dlouhodobě prázdný 
a chátrá. Však ho také mnozí nazývají „Domem hrůzy“.  
Po neúspěšném pokusu radnice Moravské Ostravy a 
Přívozu dvaadvacetipatrový dům o dvanáct pater snížit  
a vybudovat v něm dostupné obecní byty se zdálo, že 
je jeho osud zpečetěn a půjde k zemi. 

Stavební úřad odmítl udělit výjimku projektu, který 
nechala tehdy radnice Moravské Ostravy a Přívozu  
zpracovat na základě studie architekta Radima 
Václavíka. Projekt počítal s jejím udělením, jeli-
kož se mělo jednat o výstavbu dostupných starto-
vacích bytů ve věžovém domě, kde již v minulosti 
byty byly.  I přesto stavební úřad výstavbu bytů 
v tomto domě  zamítnul.

V důvodové zprávě materiálu s názvem „Návrh na uza-
vření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku  
Ostravský mrakodrap“, který na svém jednání  
22. 6. 2022 schvalovalo zastupitelstvo města a kte-
rý rozsahem vydal na středně velkou knihu, nepadlo  
o této zásadní informaci ani slovo. Neobjevila se zde 
ani zmínka o tom, že stavební úřad, který je zcela nezá-
vislý na nápadech politiků a ideách architektů, z těchto  
důvodů již jednou výstavbu bytů v tomto objektu ne-
povolil. Podle Dalibora Mouky vedení města toto roz-
hodnutí nepochopitelně ignorovalo. 

Naopak vedení města vynakládá miliony korun za 
studii a průzkumy, které již byly z části v minulosti  
za podstatně nižší částky realizovány, a připravilo  
model prodeje, kdy za málo korun prodá celou  
lokalitu a za hodně peněz nakoupí pár bytů.

Podle informací z radnice MOaP přitom zatím stavební 
úřad neobdržel nový projekt bytového domu vycháze-
jící z návrhu architektů k posouzení, a tudíž stále platí 
rozhodnutí z roku 2017, které výstavbu bytu nepo-
voluje.

DALIBOR MOUKA
zastupitel Ostrava-Jih a náš kandidát 

ČSSD a LEČO-LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA.

Poté, co si vedení města zaplatilo světoznámou 
architektku Evu Jiřičnou a jejího kolegu Petra Vágnera  
ze studia AL DESIGN, přišel na řadu prodej budovy  
a pozemků v jejím okolí. I přes výraznou reklamní kam-
paň a oslovení největších developerů se po více než 
roce přihlásil pouze jeden uchazeč!
 

Společnost First Skyscraper, která byla založena ke 
konci března letošního roku a majetkově je propojena 
mimo jiné se společností Bystroň Group. Společnost 
Bystroň Group realizuje jinou stavbu ve městě, Nové 
Lauby. Mimochodem, do výběrového řízení na tuto 
stavbu se také přihlásil pouze jeden zájemce.

Cena, za kterou město byty kupuje, obhajovaná  
náměstkyní Bajgarovou, je zcela v rozporu s nedáv-
nou analýzou světové finanční agentury Bloomberg, 

která označila realitní bublinu v České republice 
 za druhou nejrizikovější na světě.

Přesto zastupitelé města tři měsíce před komunálními 
volbami zavázali své nástupce k prapodivnému kšeftu 
z dílny hnutí ANO a jejich koaličních partnerů.

   JEDEN ZÁJEMCE A ZVLÁŠTNÍ,
NEVÝHODNÉ PODMÍNKY

Zastupitelé města schválili prodej věžového domu, 
pozemku pod ním a přilehlého pozemku, na kterém je 
nyní bezplatné parkoviště pro 57 aut, za 52.349.440 Kč.

Kupující se zavazuje zpracovat projekt a přestavět dům 
dle studie AL-DESIGN a na pozemku s parkovištěm vy-
budovat parkovací dům. Finální vzhled parkovacího 
domu je přitom regulován pouze výškou. Má zde být 
vybudováno minimálně 70, maximálně 85 bytů a 165 
parkovacích míst.

   CO JE V ROZHODNUTÍ

Město se smluvně zavazuje koupit v roce 2027 od reali-
zátora 15 bytů za 166.139.101 Kč. Zároveň kupuje v parko-
vacím domě 90 parkovacích míst (což je o 33 více, než je 
současná kapacita parkoviště) za 99.000.000 Kč. 

Za jeden metr čtvereční bytové plochy zaplatí 
občané Ostravy 159 000 Kč. Za tyto peníze 

lze dnes vystavět v rámci novostavby 
téměř tři metry čtvereční plochy.

Ve smlouvě na budoucí nákup bytů, kterou má za město  
podepsat primátor Tomáš Macura, jsou vybrané byty  
a jejich podlahové plochy podrobně popsány. 

Tak například v 18. patře kupují občané Ostravy díky  
rozhodnutí vládnoucích zastupitelů města dva byty o cel-
kové výměře 279,8m² za 44.488.200 Kč. Při současném 
městském nájmu je návratnost této investice 66 let.

polemizuje Dalibor Mouka.

Stavební odborníci se mezi sebou dohadují a tipují,  
co se z tohoto podivně nastaveného a předraženého 
scénáře vyvrbí a co se s věžovým domem na Ostrčilově 
ulici nakonec stane. 

Podle nás by měl jít dům k zemi. Na místě 
pozemku by mělo vzniknout dostupné, ne 
investiční bydlení. Ale to by zřejmě nebylo 
pro současné vedení Ostravy ekonomicky 
atraktivní a mediálně zajímavé.

Podívejte se na reportáž o 
Ostravském mrakodrapu na 
našem FB profilu.

Argument náměstkyně Zuzany Bajgarové, že město  
zachraňuje dominantu Ostravy, s ohledem na to, 
že z ní bude ve skutečnosti zachráněna pouze ne-
vyhovující a zchátralá konstrukce, je velice zvláštní,
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PRODEJ SPOLKU, 
LEGENDY, KTERÁ ČEKÁ NA NÁVRAT
KDYŽ V ROCE 2014 NEPROŠEL DEMOKRATICKÝM HLASOVÁNÍM ZASTUPITELŮ MĚSTA NÁVRH 
PRODAT DŮM V CENTRU MĚSTA ZNÁMÝ JAKO SPOLEK, BYLO TO TEHDEJŠÍ OPOZICÍ PREZEN-
TOVÁNO JAKO VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM. NOVÉ VEDENÍ V ČELE S ANO PRODEJ PROTLAČI-
LO A OD BŘEZNA 2021 MÁ LEGENDÁRNÍ HOSPODA NOVÉHO MAJITELE. 

MORAVSKÁ 

OSTRAVA A PŘÍVOZ

INZERCE

Prodej proběhl zcela nepo-
chopitelně v době covidu.  
Tím byli z prodeje vyřazeni 
mnozí potenciální zájemci. 
Byla to neschopnost, nebo 
úmysl?

Prodej jedinému zájemci! Dalo by se říct, že je to 
specialita současného vedení Ostravy. Bytový dům 
Lauby, mrakodrap na Ostrčilově ulici a také Spolek, 
dříve známý jako Na Společenstvu, neměl při prodeji 
konkurenci. Přitom to vypadalo, že legendární hospo-
da na Nádražní ulici, která je nedílnou součástí ostrav-
ské historie, zůstane v majetku města a dostane se jí  
zasloužené rekonstrukce. 

Z HISTORIE SPOLKU:

Pokud někdo očekával, že během let, kdy řídí město 
Hnutí ANO, radnice slavný dům opraví a dá do pořádku,  
šeredně se zmýlil. I Piráti, kteří dříve vystupovali  
proti prodeji tohoto „rodinného stříbra“, neměli pro-
blém podpořit primátora Tomáše Macuru a jeho  
náměstkyni Zuzanu Bajgarovou (oba hnutí ANO)  
v jejich úsilí Spolek prodat. 

A tak se dům po sedmi letech od „slavného vítězství 
a záchrany“ prodal. A to za zhruba 9,5 milionu korun. 
Přitom poslední znalecký posudek z roku 2020 stanovil 
cenu nemovitosti a pozemků na 14,6 milionu korun, 
avšak i s přilehlou zahrádkou. Prodejní cena je i přes  
nezbytnou investici vzhledem k umístění a významu  
nemovitosti zoufale nízká. Zvláště s ohledem  
na nákupy, které vedení města souběžně dělá. 

Dům postavený v roce 1871 koupilo o 31 let později  
Společenstvo řemeslné v Moravské Ostravě sdružující 
malé řemeslníky z centra Ostravy, Přívozu či Vítkovic. 

V levé části, kde byla léta pivnice, bývala nocležna pro 
tovaryše, v pravé části hospoda a v patře bývaly kance-
láře spolku, který zanikl v 50. letech 20. století.

Patrik Neuwirt
náš kandidát na starostu MOaP

Cena 9,5 milionu korun za dům, který byl 
právem označován za rodinné stříbro, 

v centru města, vedle nákupu patnácti bytů 
ve věžovém domě Ostrčilova

 za 166 milionů korun hovoří za vše.

A důvod prodeje? Opět špatný technický stav a nut-
nost rekonstrukce. S tím rozdílem, že tentokrát mělo 
město díky nicnedělání, které označuje za „spoření“,  
peněz tolik, že začalo vytvářet spořicí fondy. 

Od prodeje uběhl rok a půl. Místo aby lidé mohli sedět 
na jedné z největších zahrádek v centru, Spolek dál 
chátrá. Jeho nový majitel, který provozuje například síť  
restaurací Coloseum, má ve smlouvě s městem podmín-
ku, že s rekonstrukcí musí začít do tří let.

Spolek je prodán. Peníze, které za něj město utržilo, 
už zřejmě náměstkyně Zuzana Bajgarová stačila utra-
tit za mediálně zajímavé vizualizace, nebo například  
za nájem, který platí jí řízená MAPPA (Městský ateliér 
prostorového plánování a architektury) v soukromém 
subjektu. Přitom zrovna MAPPA by v patře domu, který  
postavilo a kde se scházelo tovaryšstvo budující  
Ostravu, mohla mít symbolické zázemí.

Volné obchodní plochy 
v areálu Kotva na adrese 
Výškovická 2639, Ostrava

Administrativní prostory 
v Olomouci na adrese 
Farského 1117

Skladové a kancelářské 
plochy na adrese Strojírenská 
259, Praha 5 - Zličín

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

Pro zájemce nabízíme také 
krátkodobé ubytování v Praze 
v nově upravených apartmánech 
cca 200m od Václavského náměstí.

PRONÁJEM BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR 
V OSTRAVĚ, OLOMOUCI A PRAZE

WWW.VOLTAREAL.CZ
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JEŠTĚ PŘED DVANÁCTI LETY BYLA ŘEKA OSTRAVICE V CENTRU MĚSTA ZAROSTLOU, ZANED-
BANOU STOKOU, JÍŽ PROTÉKALA ČERNÁ VODA S DUHOVOU PĚNOU. DNES JSOU ZDEJŠÍ ŘEKA  
A JEJÍ OKOLÍ ATRAKTIVNÍM MÍSTEM, KAM PŘICHÁZEJÍ LIDÉ RELAXOVAT, SPORTOVAT A BAVIT 
SE. BŘEHY ŘEK, U NICHŽ BY SE DALY BEZPEČNÉ REKREAČNÍ ZÓNY VYBUDOVAT, LEŽÍ NEJENOM 
V CENTRU MĚSTA. POTENCIÁL NA OBOU BŘEZÍCH JE VELIKÝ A VE SPOLUPRÁCI S POVODÍM ODRY 
HO HODLÁME VYUŽÍT.
V roce 2011 zahájilo město vedené primátorem Petrem 
Kajnarem revitalizaci řeky Ostravice. V rámci akce, která 
stála 400 milionů korun, byly z řeky odtěženy sedimen-
ty, odvedeny odpadní vody z průmyslové zóny Paskov, 
vybudovány cyklostezky a visuté galerie. Následně byl 
pod soutokem Ostravice s Lučinou vybudován Vodácký  
přístav, loděnice a plochy sloužící ke slunění. 

Městu se v té době podařilo získat 90 procent
 finančních prostředků z dotace, a to lze považovat

 za jev u dnešního vedení téměř nevídaný.

Rozvoj se nezastavil a pokračuje dodnes, což lze jenom 
chválit. Na obou březích v blízkosti Sýkorova mostu 
vznikla místa, kde lze relaxovat, setkávat se s přáteli a 
bavit se. Zvláště nedávno dokončený prostor Havlíčko-
va nábřeží na levém břehu je velmi oblíbeným a vyhle-
dávaným místem. Ať už maminkami s kočárky, cyklisty, 
nebo lidmi, kteří sem přijdou večer na drink.

Ale Ostravu netvoří jenom centrum. Řeky Ostravice a Odra 
nabízejí svůj potenciál i v jiných částech našeho města. 

NOVÉ REKREAČNÍ ZÓNY 
U ODRY A OSTRAVICE

VYBUDUJEME NOVÉ 
ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE

OCHUTNALI JSTE NĚKDY DOMÁCÍ MARMELÁDU? NEBO RAJČATA A OKURKY ZE ZAHRÁDKY?  
POKUD ANO, PAK VÍTE, ŽE TÉ LAHODNÉ CHUTI SE OPRAVDU NIC NEVYROVNÁ. ŽE BYSTE SI TAKY 
CHTĚLI PLODY VYPĚSTOVAT SAMI, ALE BYDLÍTE V PANELÁKU? TAK CO BYSTE ŘEKLI TOMU MÍT 
SVŮJ KOUSEK ZELENĚ V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII? NAŠÍM CÍLEM JE VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM 
ZAHRÁDKÁŘSKÝM SVAZEM VYBUDOVAT NOVÉ LOKALITY, KTERÉ BUDOU URČENY ZAHRÁDKÁ-
ŘŮM.
Všiml si toho určitě každý. Zvedají se ceny pohonných 
hmot, elektřiny a plynu. Vysoké ceny těchto komodit se 
promítají do růstu cen potravin. Lidé více šetří a přitom  
přemýšlejí, co opravdu potřebují a bez čeho se obejdou.  
Například těžko by se obešli třeba bez brambor, ov-
šem brokolici nebo cherry rajčata, pokud zrovna nejsou  
v akci, mohou oželet.

říká Michal Šíma.
Faktem také je, že zahrádka nabízí svému majiteli  
neocenitelný psychosociální, estetický i rekreační  
benefit – nemusí nutně oblékat holínky a okopávat 
záhony. Na své zahradě může klidně nasadit jen trávu, 
koupit si houpací síť a v ní se zaposlouchat do zvuků 
přírody, nasát její energii a psychicky si odpočinout  
od každodenních nástrah pracovního uspěchaného 
dne. 

Především v největším obvodu Ostrava-Jih, 
který je vedením města dlouhodobě zane-
dbáván, jsou místa, do kterých stojí za to in-
vestovat a vybudovat zde rekreační zóny.  

S přispěním občanů jsme 
vytipovali lokality u řek  
Ostravice a Odra, kde chceme  
iniciovat a podílet se na vy-
budování zázemí, které bude 
sloužit občanům k rekreaci a 
zábavě,

říká a představuje jeden z bodů předvolebního progra-
mu ČSSD a LEČO-Lepší a čistá Ostrava naše kandidátka 
Libuše Přikrylová.

VOLBY JSOU 23.-24. ZÁŘÍ. 
PŘIJĎTE K NIM A PODPOŘTE TUTO MYŠLENKU.

Libuše Přikrylová

Pokud by lidé měli své zahrádky, a dostali by tak 
možnost pěstovat vlastní ovoce a zeleninu, byla by 
to pro ně příležitost, jak se stát více soběstačnými,  
jak jíst zdravěji a jak nebýt závislými na akčních  
letácích supermarketů.
Zahrádkářská kolonie ale nepomáhá jen nám,  
lidem. Uvědomujeme si, že její význam je daleko-
sáhlejší. Poskytuje útočiště třeba ptákům, plazům, 
hmyzu nebo obojživelníkům. Udržuje v dané loka-
litě bohatší různorodost živočichů. Nacházejí zde 
úkryt i potravu. Vybudováním zahrádkářských  
kolonií propojíme svět lidí, živočichů a rostlin –  
taková spolupráce je důležitá a potřebná. I samotný  
Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti považuje 
zahrádkaření za veřejně prospěšnou činnost, která  
se podílí na ochraně přírody, životního prostředí  
a pestrosti krajinného řádu. Jsme si vědomi toho, 
že ze zahrádkářských kolonií neprofitují jen jejich 
majitelé, ale i široké okolí. Podpora a vznik zahrád-
kářských kolonií se tak dotkne každého z nás,

Zahrádka pro mnohé může být protikladem betonové-
ho města nebo místem setkávání se s přáteli na grilo-
vání. 

Zahrádkářské kolonie ve městech mají svůj význam. 
Jejich potenciál je veliký. Jsou pestré, obohacují 
život ve městech a poskytují smysluplné a plno-
hodnotné trávení volného času. Nezanedbatelnou 
výhodou je i stránka ekonomická. Ne nadarmo se 
říká, co přírodě dáš, to dostaneš. Vyzkoušejme to 
společně taky. Podpořte nás u zářijových komunál-
ních voleb a my na tom zapracujeme,

uzavírá Michal Šíma, kandidát 
za ČSSD a LEČO-Lepší a čistá 
Ostrava.

Michal Šíma
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NOVÉ POSTUPY 
UŽ NESOU OVOCE
RADNICE OSTRAVY-VÍTKOVIC SPUSTILA PROJEKT, KTERÝ MOTIVUJE LIDI BEZ DOMOVA ZAČÍT 
PRACOVAT. BĚHEM DVOU HODIN SI POD VEDENÍM PRACOVNÍKŮ CHARITY OSTRAVA MOHOU 
VYDĚLAT PENÍZE, NAUČIT SE PRACOVNÍM NÁVYKŮM, ALE TAKÉ POMOHOU ZVELEBOVAT 
ODVOD. SPOKOJENOST JE ZATÍM NA OBOU STRANÁCH.

České Budějovice, Tábor a nově také město Znojmo.  
Ve všech těchto městech se spolupráce mezi Charitou,  
radnicí a lidmi bez domova osvědčila. Zejména 
jihomoravská radnice byla zdrojem inspirace pro vedení  
obvodu Ostrava-Vítkovice. To se rozhodlo spojit své síly 
s Charitním domem Benedikta Labre.

Kromě pořádku vnímáme i vedlejší efekt této spo-
lupráce. Lidé, kteří se ocitli bez domova, se naučí 
určitým pracovním návykům,

PETR BAŠEK
radní a kandidát

 na starostu Vítkovic

popisuje radní Ostravy-Vítkovic Petr Bašek. 
Projekt odstartoval 18. července a potrvá do prosince  
letošního roku. Charita Ostrava takovouto spolupráci,  
v níž je sociální pomoc zaměřena na jedince, vítá.

Mám z toho dobrý pocit. Vybírají si lidi, které znají,  
kteří jsou bez silných závislostí a kterým se práce  
líbí. Brigády se konají každé úterý, vždy mezi  
9. a 12. hodinou. S pracovníky z řad lidí bez domova  
se sejdou pracovníci Charity v nízkoprahovém centru  
u nás ve Vítkovicích, rozdělí si materiál, pracovní 
pomůcky a společně jdou ven, kde sbírají do připra-
vených pytlů odpadky.

Za každou odpracovanou hodinu dostanou pracovníci 
stravenku v hodnotě 50 Kč. Celkem si tak mohou vydělat 
200 Kč za jednu brigádu. 

Průměrně se do úklidu zapojuje pět lidí bez domova  
a společně za dvě hodiny práce nasbíráme zhruba  
deset stodvacetilitrových pytlů odpadu. Ty nechává-
me na místech domluvených s Technickými službami, 
aby byl odpad co nejdřív odvezen. Po skončení práce  
mohou jít brigádníci do charitního domu a mohou 
se zde osprchovat, dát si polévku nebo si odpočinout.
Vítkovice neměly bohužel  
dlouhodobě, co se týče bez-
pečnosti a pořádku,dobrou  
pověst. Tohle chci jednoznač-
ně změnit. I díky zavedení 
preventistů kriminality se nám 
podařilo od roku 2019 do sou-
časnosti snížit zdejší krimina-
litu na polovinu.

Nové postupy tak už nesou 
ovoce a přináší skvělé výsledky.  
Zároveň si tento projekt dává 
za cíl, aby se věci v našem  
obvodu nadále obracely k lep-
šímu,

popisuje radní Ostravy-Vítkovic z hnutí LEČO-Lepší a čistá  
Ostrava Petr Bašek. 

„MARODÍCÍ“ STAROSTA
OSTUDA MĚSÍCE

MARIÁNSKÉ

HORY A HULVÁKY

ZNEUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK JE ZVLÁŠTĚ U POLITIKŮ OSTUDNÝM JEVEM. HODIT SE NA 
NEMOCENSKOU V MOMENTĚ, KDY JE POLITIK ODSTAVEN OD PLNÉHO KORYTA, ODHALUJE 
CHARAKTER A HODNOVĚRNOST JEDNOTLIVCE. ZVLÁŠTĚ ZAVRŽENÍHODNÉ JE TO V MOMEN-
TĚ, KDY JE TAKOVÝTO ČLOVĚK V ŘÍDÍCÍ FUNKCI. TŘEBA JAKO STAROSTA.

Je zcela správné, že se ostudnému chování některých 
takových „marodů“ začala věnovat ve zvýšené míře 
média. Lidé si o nich udělají obrázek sami a jejich kole-
gové si snad uvědomí, že některé věci se mezi slušný-
mi lidmi prostě nedělají.

Jeden takový sedí v Ostravě-Mariánských Horách 
a Hulvákách. A dokonce ve starostovském křesle.   
Případ starosty tohoto obvodu Patrika Hujduse, který 
se v podzimních volbách chystá opět kandidovat, je 
příkladnou ukázkou spojení placené politické funkce, 
náhlého zneschopnění a zázračného uzdravení.

„Po dobu téměř osmi měsíců, v období, kdy byl od-
volán z pozice starosty, tedy od 2. listopadu 2020  
do svého uzdravení 22. června 2021, kdy se s pomo-
cí podivných přeběhlíků zázračně uzdravil a na pozici 
starosty vrátil, pobíral ze starostovského platu vypo-
čtené nemocenské dávky. Tuto informaci po dotazu, 
který jsem mu dal na jednání zastupitelstva tohoto 
obvodu, sám potvrdil.

vysvětluje Daniel Vaca, předseda hnutí LEČO-Lepší  
a čistá Ostrava v Mariánských Horách a Hulvákách. 

Existuje důvodné podezření, že tento profesionální 
politik marodil „jen na oko“, čímž si období, kdy nebyl  
starostou, vylepšil nejen o téměř půl milionové  
odstupné, ale také o 230 tis. korun za nemocenskou.

A byl to právě starosta, Patrik Hujdus, který srdceryv-
ným dopisem oslovuje voliče, ve kterém je žádá o po-
moc v následujících volbách. Už mu totiž nestačí jen 
křeslo obvodní, ale ambice má na primátora a dokonce  
i senátora. V dopise lidem tvrdí, že jako starosta-sená-
tor toho dokáže víc.
Petr Luzar z hnutí LEČO-Lepší a čistá Ostrava se tomu 
musí smát. Zejména, když si vzpomene právě na text 
onoho dopisu Patrika Hujduse.

Pokud někdo tvrdí, že jako starosta pracuje více než 
šestnáct hodin denně včetně víkendů, a že přitom za-
pomíná na své tři děti, asi není zcela vhodné jej volit 
také do křesla zastupitele Ostravy, ba dokonce za se-
nátora. Jen tak lze ochránit jeho zdraví, které zřejmě 
nebude ideální. I když možná funkce jsou nejlepším 
lékem na jeho nemoci! Přímo zázračného uzdravení 
mu totiž dopřál den, kdy se za podpory dnes obža-
lované místostarostky Murtinové a obviněného mís-
tostarosty Řezáče stal opět starostou.
Není to ale jen touha po moci a penězích. Dost možná  
i po imunitě, která žene tohoto politika k nečekaným  
krokům, jak jinak si lze vysvětlit, že do letošních 
obecních voleb změnil název kandidátní listiny  
NEZAVISLÍ, využívaný více než 30 let, na  
STAROSTA PATRIK HUJDUS A NEZÁVISLÍ.  
I auto si nechal polepit textem připomínající,  
že je starosta pro Mariánské Hory a Hulváky.  
Do městského zastupitelstva přitom kandiduje za 
uskupení STAN- Starostové pro Ostravu. A k tomu 
si ještě neváhá přibrat senátorskou židli. Není v Ma-
riánských Horách náhodou vytvářen nový kult osob-
nosti?

TAKOVÉHO POLITIKA 
ROZHODNĚ PODPOROVAT 
NEBUDEME. A VY?

VÍTKOVICE

Patrik Hujdus chce zvládnout být najednou senátor, 
radní Ostravy a starosta Mariánských Hor a Hulvák? 
Ještě, že – jak se říká – den má 24 hodin a jednu noc.
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VOLBY NEJSOU PŘÍLIŠ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNOU. PŘESTO JSME PROVEDLI FAIR PLAY SROV-
NÁNÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT VÝŠE UVEDENÝCH VOLEBNÍCH SOUPEŘŮ ZA DOBU, KDY BYLI 
OSTRAVSKÝMI PRIMÁTORY. JEDNODUŠE ŘEČENO, JAKÝMI ČÁSTKAMI PŘISPĚLI Z ROZPOČTU 
MĚSTA NA JEHO ROZVOJ.

KAJNAR VERSUS MACURA: 
KDO MÁ LEPŠÍ TAH NA BRANKU? 

Ve druhém poločase jsme srovnávali, v jaké výši zajistili 
oba soupeři městu finanční prostředky z vnějších zdrojů.  
Ať se jedná o státní rozpočet, Evropskou unii či další 
zdroje. V této části mače přehrál Kajnar Macuru o 843 
milionů korun a vede 2:0!

A teď velmi vážně … 
Příjmy ostravského rozpočtu jsou v posledních letech 
každoročně vyšší o více než dvě miliardy korun ve srov-
nání s předchozími obdobími. I přesto jsou investice  
a rozvoj města nepochopitelně brzděny. A město tím 
trpí. Podpora města v oblasti vzniku nových lukrativních 
pracovních příležitostí, vzdělání, rozvoje ostravských 
univerzit a na ně navazující rozvoj vědeckých oborů, 
vývoj a aplikace moderních technologií jsou jedním ze 
základních úkolů vedení města.

Dvě a více miliard navíc každý rok.
Nerozvíjet město, když na rozvoj prostředky jsou, 

svědčí o nečinnosti. Nebo o bezradnosti?

Mezitím Ostravu opouštějí lidé, především ti mladí…

A to je vlastní gól.
Anebo červená karta?
Dovolíte prodloužení?
Máte možnost to u voleb změnit.

Máme za sebou poločas. 
V množství finančních prostředků zajišťujících rozvoj 
města Kajnar suverénně poráží Macuru rozdílem více 
než miliardu Kč a vede 1:0!
(V rámci fair play, a protože nemáme potřebné podklady  
za rok 2022, škrtli jsme v rámci objektivity Kajnarovi  
investice za rok 2007)

Kapitálové, investiční výdaje (v miliardách korun)

P. Kajnar
2008-2014

T.Macura
2008-2014

ROZDÍL SKÓRE

14,030 12,982 1,048 1:0

Externí zdroje - peníze, které byly získány z jiných
zdrojů, jako státní rozpočet, peníze Evropské unie 
a další (v miliardách korun)

P. Kajnar
2008-2014

T.Macura
2008-2014

ROZDÍL SKÓRE

2,589 1,746 0,843 2:0

VEDENÍ RADNICE SE JÍM CHLUBÍ,
NÁMĚSTÍ JIH SE ROZPADÁ

NEJVĚTŠÍ CHLOUBA A VIZITKA VLÁDNOUCÍ KOALICE RADNICE OSTRAVA JIH JE V TROSKÁCH. 
A TO DOSLOVNĚ. NÁMĚSTÍ OSTRAVA JIH SE PO DVOU LETECH OD SVÉ REKONSTRUKCE ROZ-
PADÁ. RADNICI TAK ČEKÁ U STAVBY, KDE ZABETONOVALA TÉMĚŘ 100 MILIONŮ KORUN, 
PRÁVNÍ TAHANICE SE ZHOTOVITELEM A PROJEKTANTEM. TA URČÍ, ZDA JE PŘÍČINOU ZOUFA-
LÉHO STAVU NÁMĚSTÍ CHYBA V ZADÁNÍ, NEKVALITNĚ ODVEDENÁ PRÁCE, NEBO PŘETĚŽO-
VÁNÍ PLOCHY POJEZDY NEVHODNÉ TECHNIKY. 

říká Karel Sibinský, kandidát na starostu za uskupení  
ČSSD a LEČO-Lepší a čistá Ostrava. Ten je zklamán  
z toho, jak rekonstrukce, na jejíž přípravě se podílel,  
nakonec dopadla. 

Ze 47 polí tvořených  
litým betonem je jich dnes  
17 prasklých. Je jasné,  
že opravy, tak jak jsou 
zde provedeny jsou zcela 
nedostatečné a celá pole 
musí být vyměněna, 

Projekt byl oproti našim původním požadavkům  
zásadně změněn a z místa, kde se měli scházet lidé 
posedět na zahrádkách je betonová pláň bez stínu, 
na níž se nedá v letě vydržet.

KAREL SIBINSKÝ

Vizuálně a funkčně nepovedená rekonstrukce, kterou se 
vedení radnice Ostravy Jih tak rádo chlubí, charakterizuje  
práci, kterou na této radnici již osm let předvádí hnutí 
ANO a jeho koaliční partneři. 

Předražená bída a realizace, kde jsou potřeby 
občanů na posledním místě. 

Dalším aspirantem na pořádný průšvih je v těchto měsí-
cích rekonstruovaný prostor před obchodním centrem  
Kotva. O katastrofálním průběhu stavby, kdy byl  
v rozporu s dohodnutým harmonogramem změněn prů-
běh prací a občané  kličkovali mezi pracující technikou  
po staveništi, jsme psali minule. 
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23.-24. ZÁŘÍ JSOU KOMUNÁLNÍ VOLBY. 
POJĎTE VĚCI ZMĚNIT A S NESCHOPNÝM 

VEDENÍM RADNICE SE ROZLOUČIT.

Podívejte se na reportáž o 
rozpadajícím se náměstí na 
našem FB profilu.

Nyní, když je velká část dlažby položena se „překvapivě“  
zjistilo, že zde není dodržena vyhláška určující příčný 
sklon chodníku a bude potřeba to dát do pořádku. 
Což znamená jediné, že se v některých úsecích bude 
muset již položená dlažba znovu rozebrat. 



ŠÉF ANO ANDREJ BABIŠ SE VEŘEJNĚ VYJÁDŘIL, ŽE PRIVATIZACE VODÁRENSTVÍ BYLA CHYBA 
A ŽE BY OBCE MĚLY ODKOUPIT ZPĚT PODÍLY VE VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTECH. MOŽNÁ  
MĚL ALE S TÍMTO PROHLÁŠENÍM ZAČÍT VE VLASTNÍCH ŘADÁCH. PRIMÁTOR OSTRAVY  
TOMÁŠ MACURA A ZASTUPITELÉ MĚSTA V TÉTO VĚCI JEDNAJÍ PŘESNĚ NAOPAK. JEJICH ROZ-
HODNUTÍ JE VÝSMĚCHEM NEJENOM VOLIČŮM ANO, ALE I VŠEM OBČANŮM OSTRAVY.

Téměř před rokem skrytě, s pomocí fabulací, 
polopravd a především díky silnému mandátu, 

který mu dali voliči Andreje Babiše, prosadil Tomáš 
Macura výjimku a prodloužení smlouvy, díky 

níž odtečou z Ostravy za dobu dalších deseti let 
stovky milionů korun do zahraničí.

Vedle stovek milionů, které na prodeji ostravské vody 
Ostravanům vydělá zahraniční firma, vyvstala další, 
mnohem závažnější skutečnost. 

Reálně hrozí, že Ostrava nadále nebude moct čerpat 
dotace na vodohospodářskou infrastrukturu z Evrop-
ské unie. A tady už jde o miliardy.

Díky naší aktivitě a medializaci problematiky vodáren-
ství v Ostravě, na niž jsme upozorňovali ve speciálním 
čísle našeho magazínu, k podpisu smlouvy prozatím 
nedošlo. Primátor Macura nyní opakovaně tvrdí, že 
čeká na nové podmínky dotací pro vodohospodářské 
projekty z EU pro období 2021–2027. Jeho současné 
jednání je v příkrém rozporu se spěchem, ve kterém 
prosadil prodloužení stávající smlouvy, z níž těží pře-
devším zahraniční firma a podpořili ji zastupitelé města 
z řad ANO, Pirátů, ODS, KDU-ČSL a hnutí OSTRAVAK.

A zatímco primátor marní čas čekáním a politici se 
předhánějí v předvolebních slibech, my pracujeme a 
bojujeme za Ostravu. Napsali jsme do Bruselu.

Udělali jsme to, co měl udělat primátor 
Tomáš Macura a co měli udělat všichni zastupitelé 
města, včetně starostů všech obvodů, kteří jsou na 

jednáních zastupitelstva pravidelně přítomni. 
Napsali jsme přímo poskytovateli dotace.

Díky primátorovi Tomáši Macurovi, hnutí ANO a všem 
zastupitelům, kteří pro toto rozhodnutí poškozující  
Ostravu zvedli ruku, přijde město o stovky milionů korun. 

VODA PATŘÍ OSTRAVĚ: 
MACURA NENÍ BABIŠ

O odpověď na jednoduchý dotaz jsme požádali 
Evropskou komisi sídlící v Bruselu.

Odpověď přišla brzy a bohužel nás nepřekvapila.
 Zásadní je tato pasáž:

Bude statutární město Ostrava v případě 
 prodloužení dosavadní smlouvy o provozování 

vodárenské infrastruktury o dalších deset let 
se stávajícím koncernem, 

ovládaným společností OVAK, bez výběrového
 řízení v postavení oprávněného žadatele 

o dotace z dotačních fondů EU?

Změny pravidel a podmínek pro Program 
Životního prostředí nejsou v tomto ohledu mezi 

blížícím se koncem programového období 
2014–2020 a začínajícím programovacím obdobím 
2021–2027 významné. V souladu s tím může pro-
dloužení stávajících smluv se soukromými pro-

vozovateli bez jakékoli soutěže také v budoucnu 
ohrozit způsobilost výdajů pro financování EU.
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 Opravdu stojí za to opět volit stávající zastupitele a starosty, 
kteří pro toto rozhodnutí hlasovali?

Mgr. Radim Babinec
Mgr. Zuzana Bajgarová
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
Bc. Martin Bednář
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Eliška Konieczná
Markéta Langrová
Ing. Tomáš Macura, MBA
Dagmar Macháčková, MPA
Ing. Karel Malík
Margareta Michopulu
Mgr. Marcela Mrózková Heříková
MUDr. Bc. Ondřej Němeček
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Bc. Richard Vereš
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.
Petr Veselka
Josef Videcký

MUDr. Tomáš Málek
Mgr. Michal Mariánek
Mgr. Petr Mika
Vladimír Polák
JUDr. Lukáš Semerák
Ing. Leopold Sulovský
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Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
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SEZNAM ZASTUPITELŮ ODPOVĚDNÝCH ZA PRODLOUŽENÍ PŮSOBENÍ KONCERNU 
U DODÁVKY VODY V OSTRAVĚ DO ROKU 2035!

V ZÁŘÍ PROBĚHNOU KOMUNÁLNÍ VOLBY, 
KTERÉ ROZHODNOU O TOM, KDO BUDE ŘÍDIT 

NAŠE MĚSTO.   



Při konzumaci nad 1000 Kč 
1 hodina bowlingu ZDARMA

10% sleva na rezervaci rautu

RESTAURACE
KORUNA

AKCE!

+420 777 479 484 provozni@korunaostrava.cz

RESTAURACE KORUNA
Mongolská 1529,
708 00, Ostrava - Poruba

*Akce platí do konce září

www.trofeonike.cz fb.com/trofeonike

Nabízíme Vám ke krátkodobému i dlouhodobému 
pobytu 7 nových a účelně zařízených dvoulůžkových 
apartmánů, s klimatizací, velkoplošnou TV a WiFi. 

OC Venuše
Dr. Martínka 1295
70 030 Ostrava nebo rezervace přes booking.com

UBYTUJTE SE
V MODERNÍCH 

APARTMÁNECH 
VENUŠE

+420 777 481 613
apartmanyvenuse@email.cz

Ve Smečkách 589/14
Praha 1 – Nové Město
110 00

Možnost výběru z 12 apartmánů

ADRESA www.accommodationsmecky14.cz

info@accommodationsmecky14.cz

+420 773 304 537


