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Kdy se dočkáme rychlostní
silnice I/11 a obchvatů Opavy ?
doprava

Když se v Opavě zeptáte, jaké má město největší problémy, mezi nejčastější
odpovědi bude zcela jiste patřit doprava. Konkrétně nevyhovující silniční spojení
Opavy s Ostravou a chybějící obchvaty. Obojí se řeší pěknou řádku let.

Co nenajdete
v těchto novinách,
hledejte na webu
ZelenaProOpavu.cz !
Profily kandidátů
Volební program
Reakce na aktuální dění
Další články
Jsme i na Facebooku !

Cesta do Ostravy bude rychlejší i díky impozantnímu mostu přes údolí Kremlice nedaleko Josefovic. foto :
Na podporu realizace dopravních staveb důležitých nejen pro naše město, ale i pro celou
západní část Moravskoslezského kraje, bylo
už v roce 2001 založeno Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57. V tomto sdružení
spojilo své síly 18 měst a obcí na trase silnice
I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem

a Bartultovicemi. Opava tu hraje velmi důležitou roli.
Čím může sdružení přispět k výstavbě komunikací, které financuje a staví stát? „Naše
sdružení velmi bedlivě sleduje postup příprav
staveb od projektové dokumentace až po samotnou realizaci. Jsme v úzkém kontaktu se zá-

Vážení Opavané,
a rchiv sdruž ení pro v ýstav bu

stupci Moravskoslezského kraje, poslanci, Ředitelstvím silnic a dálnic, ale i ministerstvem
dopravy, kterému neustále připomínáme důležitost dopravních staveb v naší části republiky. Každoročně posíláme připomínky k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Pokračování na straně 2

Investice do majetku jsou nutné
majetek města
Když před čtyřmi roky kandidoval Pavel Stehlík na městského zastupitele, tvrdil, že zatímco byty město prodává v dražbách bez ohledu
na stávající nájemníky, pozemky odprodává
blízkým podnikatelům hluboko pod cenou.
Vyslovil otázku, jak by to vypadalo opačně:
kdyby město nejprve určilo cenu bytů podle znaleckého posudku, pak začalo argumentovat různými nedostatky a nevýhodami
a stlačilo cenu třeba až na šestinu odhadní
ceny stejně, jako se stávalo právě u pozemků.
Jeho volebním mottem tehdy bylo stanovení
jasných a rovných podmínek pro nakládání
s městským majetkem.
Dnes, o čtyři roky později, se radní města Opavy a volební dvojka kandidátky Zelená
pro Opavu Pavel Stehlík k tématu správy městského majetku, především pak jeho bytového
fondu, vrací.

Pavel Stehlík hodnotí investiční možnosti
města střízlivě. foto : k ate ř ina ja r ku lišová
Do své úlohy zastupitele jste vstupoval se
snahou narovnat podmínky, za kterých
město se svým majetkem nakládá. Mluvil
jste také o nové koncepci rozvoje bydlení.
Jak se to všechno povedlo?
Způsob obsazování městských bytů v minulosti určitě nebyl v pořádku. Pravidla jsme změnili a Rada města je schválila v první polovině

roku 2012. Definitivně se tak zrušil systém obsazování bytů nabídkou nejvyššího prvního nájemného, který fungoval od roku 2006.
Po vstupu na radnici jsme v roce 2010 za účasti mých kolegů a kolegyň sestavili projektový
tým, výsledkem jehož práce byla Koncepce
rozvoje sociálního bydlení. Koncepce, se převážně zabývala sociálním bydlením, současně analyzovala a popsala stav městských bytů,
zabývala se ubytovacími kapacitami v Seniorcentru a možností vzniku startovacích bytů.
Osvědčila se nová koncepce? Jak konkrétně
se uplatnila v praxi přidělování městských
bytů?
Osvědčila se. Změna pravidel zrušila předchozí
praxi, kdy zájemci o byt nabízeli v některých případech až několikasettisícové první vstupní nájemné, což určitě nebylo v pořádku. Celý proces
spojený s obsazením městského bytu jsme zprůPokračování na straně 4

pod hlavičkou SOS pro Opavu jsme
vyhráli poslední komunální volby.
Díky Vaší důvěře jsme mohli usednout na radnici a ulevit jí od klientelismu, zpřístupnit ji veřejnosti a otevřít
novým trendům. Hodně jsme zvládli, něco ne. Můžete nám oprávněně
vyčítat ledacos, určitě ale ne plýtvání veřejnými prostředky, zadlužování
a korupci. Do letošních komunálních
voleb posíláme pod značkou Zelená
pro Opavu prověřený, silný tým. Mezi
kandidáty najdete i 12 současných
zastupitelů. Věřte, že to už nejsou ti
vykulení nováčci z roku 2010. Nabrali
jsme zkušenosti a chceme jich dál využívat ve prospěch tohoto města. Už
nemusíme volat SOS, chceme od Vás
zelenou k udržitelnému rozvoji slušné
a prosperující Opavy. Jako před čtyřmi
roky, i tentokrát přicházíme s předvolebními novinami. Přečtěte si, co jsme
na radnici celou dobu dělali. Přečtěte
si také otevřené komentáře kauz, které rozvířily opavskou politickou scénu
a o kterých místní noviny nepřinášely
vždy nejpřesnější informace.
Zajímavé čtení o Vašem městě přeje
Vaše Pavla Brady
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Proč zase jdeme
s kůží na trh?
Vzpomínáte na poručíka Duba? Všichni ho
znali z té lepší stránky. U politiků je tomu,
zdá se, přesně naopak. Každý ví, jací to
jsou lumpové. Hádají se, nepracují, a když,
tak na sebe. Inu! Někdo opravdu pracuje
víc a někdo méně. Někdo se hádá, protože
rád slyší svůj hlas, někdo spíš trne o hlas
voličův. V krajním případě rozhoduje
o chování politika svědomí a matná vzpomínka na kdysi dané sliby.
Chceme vám říct, že komunální politika
je skoro stejně vyčerpávající pro nás, zastupitele a radní, jako pro vás, její hodnotitele. Nemůžeme vám slíbit úlevy na daních, vstup někam ani vystoupení odněkud.
Řešíme potřeby, které se řešit musí, a jen
je vyřešíme, objeví se znovu, protože jsou
věčné. O to podezřeleji musí působit snaha
lidí do komunální politiky vstupovat.
Při zkoumání důvodů vylučme model
snaživce, pro něhož je komunál přestupní stanicí k vyšším sférám, nebo dobráka,
který si už od obecní židle slibuje vyztužení rodinného rozpočtu. Připusťme, že
mezi kandidáty se mohou vyskytnout lidé,
kteří se věnují nějaké veřejné problematice a jednoho dne dojdou k závěru, že by
svými zkušenostmi mohli obci pomoci potýkat se s úkoly popsanými výše. Jiní hodlají
vstoupit do zastupitelstva, aby na vlastní
oči viděli, co se to tam děje, že se nic neděje a peníze se ztrácí. Konečně, i ti úplně
nepochopitelní adepti z chvostů kandidátek nemusí být šílení. Svým ctihodným
jménem zaštiťují jména výše umístěných
kolegů, riskujíce přitom doškrtání až na volitelná místa.

Vytrvat a stát za svým
Všichni političtí nováčci se obvykle bijí
v prsa a říkají: Nebudu nadávat, půjdu
to změnit. Změnu očekávají i voliči, protože jim ji politici slibují. Jen co pořád
měnit? Nebylo by příjemnou změnou
v něčem chvíli vytrvat a stát si za svým?
Není volání po změně přiznáním bezradnosti? Co může měnit politik, který
stav sám vytváří?
Ať nám volič a učebnice politického marketingu prominou: my na změnu nevěříme.
A to jsme šli před čtyřmi roky změnit Hlásku od základů! Nevěříme na změnu magickou, prováděnou za pomoci hladkých
slov a kouzelného proutku. Která přisune
do pokladny dvakrát víc peněz a zajistí,
že jediná koruna neodejde na pochybné
cíle. Že všichni potáhnou za jeden provaz
a na radnici bude jak v klubovně Rychlých
šípů. Miliardový rozpočet je příliš velký
bochník, aby na člověka nešly laskominy.
Podstatné je, jaký kdo má apetit a jakou
úroveň stolování.
Už víme, že je obtížné posunovat věci
dál a snažit se, aby se nevracely do výchozích pozic jako příslovečný Sisyfův kámen.
Ani tady žádnou změnu nečekáme. A jsme
s tím srozuměni. Po rozpadu SOS pro Opavu jsme doplnili tým našich 12 zastupitelů a dalších příznivců o nové tváře. Ty lidi
známe a věříme, že ke stolu usedají s čistýma rukama. To je důležité. Samozřejmě ještě důležitější bude, aby od něj nepobryndaní za čtyři roky vstávali. Můžeme to slíbit?
V uplynulých čtyřech letech jsme byli
konfrontováni s různými nepříjemnostmi a chybami. (Bereme je vážně.) Nikdo
nám ale nemohl podsunout nemorální či
dokonce trestní jednání. Má cenu říkat, že
se nezměníme? Ve městě, kde každý zná
každého, dáváme do banku svá jména. Při
zkušenostech, kterých jsme v politice nabyli, věříme v to lepší – a ve vaše porozumění.
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Kdy se dočkáme rychlostní
silnice I/11 a obchvatů Opavy ?
Dokončení ze str. 1
Hlídáme, aby byly zajištěny finance na naše
klíčové stavby,“ vysvětluje 1. náměstkyně primátora Pavla Brady, která je od roku 2011 předsedkyní sdružení. „Sdružení také ze svých
peněz financuje technické studie dopravního
řešení i ekonomická posouzení, a tím se snaží
pomoci státu s přípravou.“

Mokré Lazce napřesrok
Jak to tedy s dokončením rychlostní komunikace I/11 mezi Opavou a Ostravou vypadá? Podle původních termínů jsme už po čtyřproudové silnici měli jezdit. Na základní kámen stavby
poklepali politici v roce 2009. V roce 2010 však
ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné) rozhodl o zastavení a konzervaci stavby. Výstavba se
znovu rozběhla až v roce 2012, a to i díky Sdružení pro výstavbu, jehož členové zmobilizovali
zástupce kraje, poslance a občany, takže stavba
I/11 byla opět zařazena do financování. Při tom
výrazně pomohl i bývalý opavský primátor Zbyněk Stanjura (ODS), který na svůj region nezapomněl ani na postu ministra dopravy.
Úsek u Mokrých Lazců má být otevřen v srpnu příštího roku. Dokončuje se také Prodloužená Rudná. Dá se tudíž očekávat, že už brzy budeme moci pohodlně objet nejen nebezpečný
„Hrabyňák“, ale i Porubu se všemi jejími semafory. „Nová komunikace bezesporu zvýší nejen
bezpečnost dopravy a zkrátí jízdní dobu, ale zejména umožní místním firmám bezproblémové a rychlé napojení na dálnici D1. Nepřímo se
rovněž zvýší zájem investorů o západní část Moravskoslezského kraje,“ uvádí tajemník Sdružení
pro výstavbu Martin Dostál.

Jak kolem Nových Sedlic
Zatímco se jedna část komunikace úspěšně
dokončuje, problémy vyvstávají v navazující
části I/11 od Nových Sedlic do Opavy. „V zájmu
urychleného řešení financujeme Novým Sedlicím vyhotovení alternativního směrového vedení jedenáctky. V městské části Komárov jsme
už dál. Máme k dispozici tři varianty řešení, je
hotová dokumentace EIA. Zbývá vypracovat je-

Centrem Opavy projedou tisíce vozidel denně. Značnou část tvoří auta a kamiony, které by se
městu mohly vyhnout. Zatím ale přispívají ke znečištění ovzduší, hlučnosti a složité dopravní
situaci v době špiček. foto : m a rtin kůs

Na volebním archu nás najdete pod číslem 14.
Připomeneme vám 14 bodů, na kterých jsme
v minulém volebním období pracovali.

1. Pečovali jsme o silnice,
chodníky a další součásti
městské infrastruktury.
jich ekonomické posouzení. To pro nás bude
naprosto klíčové,“ vysvětluje situaci náměstkyně Pavla Brady.
Očekává se, že po nové komunikaci bude jezdit až 30 tisíc aut denně. Ta budou projíždět
i Opavou. Sdružení pro výstavbu už začátkem
tohoto roku upozorňovalo na nutnost zahájení výstavby navazujícího severního obchvatu
Opavy a obchvatu Krnova. Ostatně obyvate-

lé Vrchní a Rolnické už od otevření spojky S1
mezi Globusem a Kauflandem trpí enormním
dopravním zatížením. Pozemky pro výstavbu
obchvatu jsou připraveny i díky městu Opava,
které státu výrazně pomohlo s výkupy. Projektová příprava je také dokončena, v místě stavby
teď probíhá záchranný archeologický průzkum.
Na co se tedy ještě čeká? „My jsme připraveni, na řadě je stát,“ říká předsedkyně sdružení
Pavla Brady. „Pokud bude schválen rozpočet
Státního fondu dopravní infrastruktury tak, jak
byl upraven po námi zaslaných připomínkách,
může začít výstavba východní části severního
obchvatu v příštím roce.“
Státní rozpočet by měl být schválen v prosinci. Doufejme, že poslanci peníze na opavské dopravní stavby schválí a dokončení tolik potřebného obchvatu města se přiblíží.

Jak ušetřit městu desítky milionů korun
majetek města
Zdeněk Frélich

poradce v oblasti životního
prostředí
zdenek.frelich@gmail.com

Do čeho by mělo město investovat? Mělo by se
spíše zaměřit na opravu bazénu, rekonstrukci
škol a opravu chodníků a silnic? Nebo na obrovské IT projekty?
Jak možná sami víte, zadlužení města Opavy
je zhruba pět set milionů korun (ano, půl miliardy). Což znamená, že každý obyvatel Opavy včetně nemluvňat dluží pomyslných 10 000
korun. Tento dluh vznikl za předchozího, jinak
ekonomicky smýšlejícího vedení města pod
vedením Zbyňka Stanjury (ODS), přičemž velkou část zadlužení tvoří nákup poloviny Slezanky za 270 milionů korun.
Věřte nám, že převzít dluh půl miliardy korun
není žádná radost. Rozhodli jsme se proto hledat úspory a další možnosti, jak vyrovnat rozpočet města. O to více většinu z nás překvapil pohled do rozpočtového výhledu na rok 2013, kde
svou velikostí vyčníval projekt Výzva 09 v hodnotě 254 milionů korun.
Tento projekt začalo město připravovat už
začátkem roku 2010 za předchozího vedení.

A představitelé ČSSD, především náměstek
Daniel Žídek, ale i předseda klubu zastupitelů
ČSSD Václav Klučka se pořád tvářili, že projekt
takového rozsahu je v dané finanční situaci
zcela normální.
O co se jednalo? Projekt Výzva 09 sestával ze
čtyř samostatných, laikovi vcelku nesrozumitelných částí:
1. Rozvoj elektronického oběhu dokumentů
a digitalizace
2. 
Integrace agendových systémů a datový
sklad Magistrátu města Opavy
3. O-linka – komunikace občana s úřadem
4. Komunikační infrastruktura Statutárního
města Opava – Metropolitní síť
Tedy velký projekt z oblasti informačních
technologií. Celkové náklady na projekt byly
čtvrt miliardy korun, a i když město mohlo získat dotaci, stejně by muselo zaplatit přes 40 milionů ze svého a následně každý rok dalších několik milionů na provoz a údržbu. Znamenalo
to také vzít si další úvěr v řádu stovek milionů
korun na předfinancování, než by došlo k proplacení projektu z dotace.
Nám, zastupitelům SOS pro Opavu, tato situace vadila, a to hodně. Nejsme totiž příznivci zadlužování a rozhodně ne v době, kdy ekonomická situace ve světě je nestabilní. Navíc
jsme byli přesvědčeni o tom, že lidé ve městě
by mnohem více ocenili jiné projekty, než ten-

to. Za mnohem důležitější považujeme naopak
projekty, které mohou provozní náklady města dlouhodobě snižovat, např. zateplování škol,
opravy bazénu nebo rekonstrukce městských
bytů. Mnohem raději tyto peníze využijeme
na péči o seniory, podporu mládežnického
sportu nebo opravu chodníku.
Z těchto důvodů jsme se v roce 2012 rozhodli Výzvu 09 na zastupitelstvu nepodpořit.
Zastupitelé za ODS a ČSSD chtěli, i přes evidentně špatnou ekonomickou situaci města,
Naše práce v tomto volebním období:

2. Zavedli jsme otevřená
výběrová řízení i pro zakázky
malého rozsahu.
v projektu, který v minulosti společně připravili, pokračovat. Na naši stranu se však tentokrát postavili kolegové z KDU-ČSL a také
KSČM. Díky jejich pomoci se projekt podařilo
zastavit.
Odmítnutí tohoto megaprojektu považujeme v současné ekonomické situaci za velký
úspěch. Jsme přesvědčeni, že tento krok pomohl zastavit další neodůvodněné zadlužování, stabilizovat městský rozpočet a uvolnit peníze na mnohem potřebnější věci.
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Základní úkol do budoucna:
zbavme město dluhů
ekonomika

Dluhy. Dnes tak časté téma.
Píše se o nich v novinách
i na internetu. Dluhy mají
rodiny, města i stát. A bohužel
také město Opava. Není
rozhodně malý – půl miliardy
korun je už povážlivě vysoká
částka. Proto je třeba dluh
intenzivně řešit.
Ještě před deseti lety bylo zadlužení Opavy
poměrně nízké. Dluh představoval cca 40 milionů korun. K nízké míře zadlužení přispívala mj. skutečnost, že město ještě vlastnilo
majetek (např. byty), které mohlo prodávat
a vylepšovat si tak svou finanční bilanci.
Situace se výrazně změnila v roce 2006. Zatímco svět zažíval úspěšný ekonomický rozvoj, vedení města se pustilo do odvážných investic. Dluh začal skokově narůstat a už v roce
2007 činil 290 milionů korun. Pak přišel rok
2009, ve kterém začátek celosvětové ekonomické krize doprovodil jeden z nejhorších obchodů
v moderních dějinách města – nákup poloviny
obchodního centra Slezanka za astronomickou
částku 270 milionů korun (cena i s úroky činí 400
milionů korun). Dluh města s cca miliardovým
rozpočtem vylétl k hranici půl miliardy.
Když se vlak rozjede, není snadné ho zastavit. „V roce 2010 převzalo nové vedení město
s dluhem 524 milionů korun, a protože byla
nezvratně rozjednána řada velkých investic
(oprava kulturního domu Na Rybníčku, Domu
umění, revitalizace Kateřinek atp.), vzrostl
městský dluh v roce 2012 až na 670 milionů
korun,“ vysvětluje radní Pavel Stehlík. „Teprve
pak se díky řadě úsporných kroků začala karta obracet. Příští vedení bude přebírat město
v lepší ekonomické kondici,“ doplňuje Stehlík.
„V souvislosti se situací v kraji i ve světě je to
možno považovat za úspěch.“

Rozumné investice
a snižování nákladů

I když se situace v poslední době obrací k lepšímu, město s sebou stále nese velkou zátěž,
která jej brzdí v rozvoji. Splátky za úvěry činí

Vývoj zadlužení města Opavy. Růst dluhu způsobený řadou ambiciózních projektů koalice ODSČSSD se přenesl do začátku tohoto volebního období, přijatá opatření negativní trend zvrátila.

ODS-ČSSD-Nezávislí

ODS-ČSSD

< Ekonomický růst >

SOS pro Opavu-ČSSD

Ekonomická krize >

70 – 80 milionů korun ročně, dalších přibližně
60 milionů korun ročně stojí nezbytná údržba
majetku, jakým jsou školy, byty, chodníky, silnice, plavecký bazén a podobně. „Podařilo se
nám zavést opatření, která snížila provozní náklady města,“ říká Pavla Brady, náměstkyně primátora. „Několik milionů korun jsme ušetřili při
hromadném nákupu plynu a elektřiny, ceny ve-

povat k sestavování rozpočtu velmi obezřetně
a s ohledem na rozpočtový výhled. Když budeme rozumně investovat a hledat úspory, zvládneme to,“ říká optimisticky Pavel Stehlík.

Komentář

Majetková komise je
významný pomocník
radních
Pavel Stehlík

obchodně technický
manažer
stehlik.pav@gmail.com
Tedy i mým. Radnímu prochází rukama téměř
vše, o čem je třeba ve městě rozhodnout, co
je třeba schválit a uvést v život. Řešíme chod
městských organizací, projednáváme rozpočet města, schvalujeme zásady a vyhlášky, jimiž upravujeme dění ve městě.
Správa majetku města je přirozeně jedním
z nejdůležitějších témat, kterým se rada věnuje. Majetková komise je pro radu významným pomocníkem a iniciátorem. Předkládá
radním svá stanoviska k řadě složitých majetkových záležitostí a pomáhá jim k poučeným,
fundovaným rozhodnutím. Odborná zdatnost členů komise a jejich zkušenosti z vlastních profesí tu hrají opravdu významnou úlohu.
Majetková komise se během 4letého období sešla 33krát a mezi dalšími 8 komisemi
rady patřila k nejaktivnějším. Kromě jiného pomohla při řešení změn Zásad pronájmu nebytových prostor a snížení nájemného v nebytových prostorech. Doporučovala
pořadí zájemců o nebytové prostory tak, aby
předmět jejich podnikatelské činnosti optimalizoval nabídku zboží a služeb v centru
města. Projednávala odkupy či prodeje poNaše práce v tomto volebním období:

Naše práce v tomto volebním období:

3. Zastavili jsme zadlužování
města.

 ak zlepšit současnou finanční situaci
J
města?
Nechejme si poradit od odborníků. Město zadalo externí firmě CityFinance odbornou analýzu rozpočtového výhledu,
která obsahuje také několik doporučení:
1. Splatit dluhy a další nedělat.
2. Redukovat majetek města náročný
na provoz, který má pro občany malý
užitek (např. Dukelské kasárny)
3. Nepořizovat nový majetek náročný
na obnovu a provoz.
4. Dlouhodobě vytvářet zdroje na opravy a obnovu důležité infrastruktury
města (např. zateplování budov).

řejných zakázek klesly díky jejich otevřenému
zadávání až o 40 %. Vzhledem k finanční situaci
jsme se museli držet při zemi, realizovali jsme
hlavně rekonstrukce a zateplování budov v majetku města. Nepouštěli jsme se se do žádných
velkých projektů, které vždy znamenají zvýšení
nákladů.“
Je jasné, že ať po volbách usedne na radnici
kdokoliv, nebude mít s financováním města jednoduchou práci. Vypořádání z minulosti zděděného dluhu ho nemine. „Situace je stabilnější,
v nejbližších letech ale bude stále třeba přistu-

4. Zpřístupnili jsme rozklikávací
rozpočet města.
zemků v nejednoznačných případech, doporučila úpravu Zásad pro pronajímání městských bytů atd.
Při jednání komise jsem spolu s ostatními
členy pravidelně přicházel do styku s žádostmi občanů a podnikatelů. Zabývali jsme se
mnoha problémy provozovatelů podnikajících v nebytových prostorách města. Poznal
jsem, jak složité a nejednoznačné je rozhodovat o záležitostech jiných lidí. Jako sportovec
ale vyznávám fér hru. A to je dobré vodítko
i pro práci komunálního politika.

Šetříme peníze za energie: nakupujeme na aukcích
Stalo se dobrou praxí, že město Opava nakupuje energie v aukci na komoditní burze. Činí
tak už od roku 2012. Za tu dobu uspořila svému
rozpočtu, potažmo svým obyvatelům, pěknou
sumu peněz. V celkových součtech se jedná
o částku na hranici 10 milionů korun.
Zatím poslední taková aukce se uskutečnila
letos v srpnu. Podle radničních zdrojů město
nakoupilo téměř 17 tisíc megawatthodin zemního plynu a 10,5 tisíce megawatthodin elektřiny pro rok 2015 s meziroční úsporou 1,7 milionu korun.
Významné je opakované snížení cen všech
pořizovaných produktů. Silová elektřina v nízkém napětí zlevní meziročně o 8,5 % na 1007 Kč
za MWh, ve vysokém napětí o 4 % na 1040 Kč
za MWh. Zemní plyn v režimu maloodběru
klesne meziročně o 7,5 % na 702 Kč za MWh,
v režimu velkoodběru pak o 5,7 % na 709 Kč
za MWh.
„Poprvé jsme pořizovali elektřinu a zemní plyn na rok 2013 a meziročně jsme ušetřili
5 milionů. Energii na letošní rok jsme pak nakoupili ve dvou kolech, přičemž zemní plyn

Přehled cen a úspor města Opavy při nákupu energií

Objem
MWh

Aktuální cena
Kč/MWh

Dosažená cena
Kč/MWh

Úspora
Kč

Naše práce v tomto volebním období:

Elektrická energie
(nízké napětí)

6 604

1 101

1 007

620 776

Elektrická energie
(vysoké napětí)

3 834

1 082

1 040

161 028

Zemní plyn
(maloodběr)

14 454

759

702

823 878

Zemní plyn
(velkoodběr)

2 132

752

709

91 676

Celkem

na 2. pololetí 2014 jsme pořizovali až letos
v květnu. Důvodem byl nárůst cen právě u plynu po intervenci České národní banky na přelomu roku. Nákup se tak vyplatilo odložit,“
uvedla první náměstkyně opavského primátora Pavla Brady. V těchto dvou kolech snížila

27 024

1 697 358
Zdroj: Jiří Elbl, odbor majetku města

5. Zavedli jsme elektronické
aukce a snížili nákupní ceny
energií pro město i občany.
radnice náklady o další 3 miliony korun, při
posledním nákupu pak klesly pořizovací ceny
o další téměř 2 miliony korun.
Jak se tyto úspory projeví v praxi? „Úspory
se promítnou do zlevnění chodu magistrátu,
městských částí, ale i škol a školních zařízení,
divadla, dopravního podniku nebo Technických služeb Opava. Ušetří město i všech 36 organizací, které jsou do společných nákupů
energií zapojeny,“ uvedla Pavla Brady.
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Víte, že...
...	do městské pokladny přiteče z nájemného ročně něco přes 31 milionů
korun? 12,5 milionu korun z nebytových
a 19,2 milionu korun z bytových prostor.
Do údržby, modernizace a rozvoje bytového fondu dnes město vrací 30 % z této
částky (před rokem 2010 to bylo 14 %).
Cílem je vkládat do fondu oprav a obnovy fondu 50 % příjmů ročně.
...	před rokem 2010 město své bytové
domy nezateplovalo? V letech 2011 až
2014 zateplilo 101 bytů z 540 ve správě
odboru majetku a jeden penzion s 48
ze 136 bytů ve správě Seniorcentra.
...	před rokem 2012 bylo téměř nemožné získat městský byt bez hotovosti
ve výši desítek tisíc korun? Ty zájemce zaplatil za první nájemné, poté platil
běžné měsíční nájemné.
…	v roce 2011 jsme iniciovali zpracování
Koncepce sociálního bydlení a od dubna 2012 byla nastavena nová politika
bydlení? Městské byty se staly dostupnější pro ty, kdo je opravdu potřebují.
…	dnes zájemci o městské byty soutěží
podle nabídky nájemného za čtvereční metr a měsíc? Průměrné vysoutěžené nájemné je cca 78 Kč/m2.
…	byty ve vlastnictví města jsou dnes
rozděleny na tzv. sociální a běžné? Sociální byty jsou určeny pro pět cílových
skupin: seniory, osoby se zdravotním
postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby s psychickým onemocněním
a mladé rodiny (tzv. startovací byty).
…	dříve se ročně přidělilo okolo pěti
běžných bytů, dnes až třicet? Vedle běžných bytů, o které se soutěží, se
na základě potřebnosti ještě obsazují
byty vyčleněné jako sociální.
… systém je nastaven jako motivační?
Tomu odpovídají i délky nájemních smluv.
Senioři dostanou smlouvu na 1 rok, až
poté na dobu neurčitou. Osoby postižené a znevýhodněné mají smlouvu také
na 1 rok s tím, že poté je o 1 rok prodloužena. U mladých rodin je smlouva uzavřena maximálně na 5 let.
…	současná praxe s byty v Opavě zaujala
i odborníky jinde? Opava je v tomto
směru uváděna jako příklad dobré praxe.
Byla prezentována na mnoha jednáních
o sociálním bydlení, konferencích, v senátu i v médiích.

Naše práce v tomto volebním období:

6. Opravovali jsme městské
nájemní domy, školy a školky.

ZelenaProOpavu.cz

Investice do majetku jsou nutné
Dokončení ze str. 1
hlednili zavedením veřejného otevírání a projednávání nabídek. Nájemní byty jsme podle
nových pravidel přidělovali do května 2014 na základě nejvyšší nabídky měsíčního nájemného za
metr čtvereční podlahové plochy bytu. S účinností od 1. června 2014 jsme pak znovu upravili pravidla. Nově je byt přidělen zájemci, který se
nejvíce přiblíží vypočtenému průměru z podaných a zásadám vyhovujících nabídek. Aby výbě-

Vlastnit a pronajímat byty je jedna věc. Druhá věc je povinnost vlastníka o bytový fond
pečovat. Kolik bylo v uplynulém období
do bytového fondu investováno?
Souhlasím. Správný hospodář by neměl zapomínat na řádnou údržbu a modernizaci svého majetku. Po našem příchodu na radnici jsme
věděli, že byty jsou často ve špatném stavu a bytový fond města je jako celek dlouhodobě podfinancován. Podařilo se nám v rozpočtu prosadit

pohyb nájemníků. Příčin je několik. Určitě hrají roli lepší možnosti získat vlastní bydlení, a tak
se lidé stěhují z nájmů do vlastního. Velkou roli
hraje i nabídka nájemního bydlení v soukromém sektoru a nemalé náklady za služby. Připravit byt pro nového nájemníka znamená i další investice. Spolu s nárůstem objemu financí
se nám podařilo opravit mnoho bytových jednotek a předávat je novým nájemníkům opravené. Většinou se jedná o výměnu starých a vy-

Příklady v poslední době opravených a zateplených městských domů jsou ty na Horním náměstí č. 27 až 30. foto: pavla brady a martin kůs
rové řízení bylo transparentní, zavedli jsme systém otevírání obálek s nabídkami a jejich veřejné
čtení za účasti všech zájemců.
Zatím hovoříme jen o bytech. Město ale
vlastní i jiné domy, ne jen ty bytové. Jak jsme
na tom v tomto směru?
Město Opava zajišťuje správu bytových domů,
které mají v přízemí mnoho nebytových prostor a jsou v nich provozovány jídelny, restaurace, knihkupectví, cukrárny, prodejny textilu,
oděvů a podobně, což obohacuje nabídku zboží a služeb v centru města. Zajišťuje ale i správu
nebytových domů (např. na Horním náměstí 47,
48 nebo domy v areálu na Krnovské ulici), které
samo využívá jako kanceláře pro jednotlivé odbory magistrátu.
Město dále spravuje areál Dukelských kasáren s mnoha objekty, které jsou postupně
pronajímány, převážně pro účely podnikání.
Před rokem 2010 byl areál Dukelských kasáren
opuštěn a zůstal nevyužívaný. Naší snahou je
vdechnout mu nový život. Velmi sledovaným
objektem, o jehož správu se město také musí
postarat, je Slezanka. Přestože usilovně hledáme formy jejího využití, zajistit jí plnou obsazenost se zatím nedaří.
Nesmíme také zapomínat na budovy škol
a školek. Škol provozuje město patnáct, školek třináct. Sem také míří významné investice
na údržbu a obnovu. Během uplynulých čtyř
let bylo na mnoha budovách škol a školek realizováno zateplení a výměna oken a došlo
i na modernizaci interiérů.

Investice do oprav bytů a zateplení bytových domů v majetku města
* Průměr za předchozí volební období (částky v mil. Kč)

12,7

11,9
7,9
4,1*

2006/10

5,0

2011
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2013
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Investice do bytového fondu, srovnání dvou
volebních období. Údaje v mil. Kč. *Průměr
za volební období
významné navýšení částek na opravy bytového
fondu, a provedli jsme tak více oprav a rekonstrukcí. Zateplili jsme například více než sto
bytů. Na opravy jsme každý rok věnovali v průměru přes 6,3 milionů korun. V roce 2012 byla
částka navýšena o 5,9 milionů korun na zateplení domu na Horním náměstí 27 – 30 a letos
o 6,2 milionu korun na zateplení domů Mezi
trhy 1, 3, 5, 7 a Horního náměstí 50. Pro srovnání,
v předchozím volebním období šlo do bytů kolem 4,1 milionů korun ročně.
Ve srovnání s minulostí se vám daří uspokojit více zájemců o bydlení. Co je příčinou a co
z toho pro město vyplývá?
Bytů, které můžeme nabídnout k pronájmu, je
teď ročně kolem třiceti, protože výrazně vzrostl

sloužilých kuchyňských linek, sporáků, často je
zavedena nová elektroinstalace, opraveny jsou
koupelny a WC. Naším cílem je postupnými investicemi do městských bytů vylepšovat jejich
stav a vybavení a přiblížit je současnému standardu bydlení.
Kudy se v dalším volebním období chcete
v otázce nakládání s městským majetkem
ubírat? Napadá mne třeba výstavba nových
bytů.
Zanedbání péče o městský majetek v předchozích letech vedlo k jeho chátrání a přineslo
potřebu vynakládat na něj v kratším čase více
peněz. Přestože jsme výrazně zvýšili objem prostředků na obnovu a údržbu městského nemovitého majetku, není možno zvládnout všechno
najednou. Postupnými opravami a pravidelnou
údržbou ale systematicky přispíváme ke zlepšování jeho kondice.
K výstavbě nových bytů jsem v této chvíli skeptický. Ze všeobecně známých důvodů
nemá opavská radnice na jejich výstavbu dostatečné prostředky. Ani v příštích letech se
v rozpočtovém výhledu neočekává výrazná
změna k lepšímu. Vzhledem k vysokému zadlužení města i očekávané stagnaci běžných
příjmů nemůžeme zvyšovat ani jeho běžné výdaje. Městský majetek je velmi rozsáhlý a jeho
údržba stojí hodně peněz. Při všech zmíněných omezeních je naší prioritou zvyšovat kvalitu každodenního života občanů, zajišťovat
základní vybavenost a průběžně zlepšovat stav
obecního majetku a infrastruktury.

Dostupné bydlení je v Opavě realitou dřív, než by to uložil zákon
Nečekali na nový zákon o sociálním bydlení,
který vstoupí v platnost až v roce 2017, a aktivně vytvořili jasný rámec přidělování městských bytů. Zkrátka, jednali sami, a tak dnes
pravidla pro získávání dostupného bydlení
v Opavě fungují na jedničku.
I když už v letech 2008 – 2010 existoval Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb, město tehdy mělo jasno pouze
v tom, že nemá dostatek bytů pro tzv. dostupné bydlení. Nijak to neřešilo a většinu městských bytů obsazovalo na základě soutěže
o nejvyšší částku za první nájemné.
V roce 2011 se ale všechno začalo měnit.
Byla provedena analýza aktuálních ubytovacích kapacit města, zjišťovala se poptávka po bydlení definovaných cílových skupin
a vůbec poprvé byla vytvořena Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období

2011 – 2014, na níž se podílely zainteresované
odbory Magistrátu města Opavy. Byly určeny domy pro sociální bydlení a schválen nový
systém obsazování běžných městských bytů
účinný od 1. dubna 2012.
Naše práce v tomto volebním období:

7. Změnili jsme bytovou
politiku, zavedli jsme
startovací byty pro mladé
rodiny a zpřístupnili městské
byty běžným občanům.
Dnes tak mají žadatelé o sociální bydlení
stejnou startovní čáru. Musí splnit předem
daná kritéria: senioři musí být starší 65 let,

osoby se zdravotním nebo psychickým postižením musí prokázat závažnost svého onemocnění, osoby sociálně znevýhodněné musí
doložit své příjmy. Zvýhodnění se týká rodin
s příjmem do 0,4násobku průměrné hrubé
měsíční mzdy. U všech těchto žadatelů posuzuje odbor sociálních věcí na základě individuálního šetření tzv. sociální aspekt.
Kritériem u mladých rodin jako adeptů
na tzv. startovací byty je mj. věk manželů či
partnerů do 35 let, v součtu pak maximálně
60 let. Pár musí mít zřízeno stavební spoření
v minimální výši vkladu 1 400 korun měsíčně,
které mu má umožnit, aby si v dohledné době
mohl pořídit vlastní bydlení a startovací byt
uvolnit dalším zákemcům.
Základním společným kritériem pak
je, že nikdo ze žadatelů nesmí být vlastníkem jiného bytu a také nesmí městu dlužit.

Víte, že...
... Opava vlastní 676 bytových jednotek,
převážně v centru města? Z tohoto
celkového počtu je 136 bytů ve správě
příspěvkové organizace města Seniorcentrum Opava a jsou přednostně
určeny pro seniory. Zbývajících 540
bytů spravuje odbor majetku města.
Z bytů ve správě odboru je 9 bezbariérových. Město provozuje také 3 ubytovny
se 44 malometrážními bytovými jednotkami. Míra fluktuace v ubytovnách je relativně vysoká, a to především z důvodu
neplacení nájemného.
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Město pomáhá podnikatelům
podnikání
Olga Pavlíčková

majitelka jazykové školy
Vista Alegre
opavlickova@gmail.com

Není to tak dávno, co jsem
z úst jednoho podnikatele
slyšela: „Město udělá nejlíp,
když nechá podnikatele
na pokoji.“ Přiznám se, že
jako podnikatelka jsem před
čtyřmi lety zastávala stejný
názor.
Pak jsem se stala zastupitelkou a začala hledat
možnosti, jak mandátu využít ve prospěch skupiny občanů, která mi je blízká – podnikatelů.
Všichni to ze svého okolí známe: kdo přijde
o práci, novou těžko hledá. Pracovní místa jako
by najednou nebyla. Mnoho lidí tuto nelehkou životní situaci vyřeší tak, že se doslova vrhne na podnikání. Každý, kdo kdy podnikal, ale
ví, jak jsou začátky těžké. Zvláště, když začínáte
v době, kdy vaši potenciální zákazníci mají hluboko do kapsy a každou investici rozmýšlejí.
Právě tady vidím důležitou roli města, které může své občany, toužící po vlastní firmě,
účinně podpořit. Velkou výhodou Opavy je, že
na našem úřadě máme Odbor rozvoje města
a strategického plánování, jehož tým pod vedením Ing. Martiny Heisigové šlape jako hodinky
a hlavně má zájem pracovat a v duchu názvu odboru Opavu rozvíjet.

Jednou z aktivit města jsou akce Business Heroes, které mají motivovat a podporovat zájem
o podnikání v Opavě. foto : olga pav líčková
Možností, jak město může pomoci (nejen)
začínajícím podnikatelům, je hodně. Vedle předávání zkušeností, vzájemné motivace
a inspirace jsou to zejména tyto tři body:
Naše práce v tomto volebním období:

8. Pracovali jsme na oživení
areálu bývalých Dukelských
kasáren.
1. Zvýhodněný nájem v prostorách města
V minulém volebním období panovala snaha všechno prodat. Několik provozoven ale
ještě městu zůstalo. To je příležitost jak pomoci podnikatelům začínajícím nebo těm, jejichž
nabídku chce město podporovat, např. právě
nabídkou zvýhodněného nájmu.

2. Využití opuštěného areálu Dukelských kasáren a jiných brownfieldů
Areál přímo vybízí, aby se z něj stalo „podnikatelské městečko“. První vlaštovka už přiletěla: v roce 2012 jednu z budov v areálu Dukelských kasáren koupila firma NOVUS BIKE,
která mimo jiné vyrábí kola značky Sundance.
Budovu zrekonstruovala a od podzimu 2013 tu
zahájila výrobu.
3. Grantový okruh na podporu začínajících
podnikatelů
Město Opava poskytuje granty kulturním
a sportovním organizacím. Proč nevytvořit
také grantový okruh na podporu začínajících
podnikatelů? Město by mohlo přispět do začátku podnikání. Je samozřejmě třeba stanovit
jasná pravidla a způsob kontroly čerpání,.
Toto není zdaleka vše. Už přemýšlíte, v čem
začnete podnikat?

Myslíme si, že...
… j e dobře, že vedení města podporuje
podnikání na svém území a že se snaží
motivovat budoucí podnikatele a živnostníky k tomu, aby do toho šli. Co
už může být lepší motivace než dobrý
příklad jak na to? Jak podnikat, abychom
se nedostali do problémů a nezruinovali
sebe ani rodinu, co dělat, aby se právě to
naše podnikání stalo konkurenceschopné, aby neumíralo na nezájem (zákazníků,
hostů, klientů), ale naopak se rozvíjelo
k naší radosti a stalo se vyhledávaným
těmi, komu jsou výsledky naší píle určeny.
Vědět, na co nezapomenout, kam se obrátit o radu či jak se neutopit v administrativě a zákonech.
A právě to jsou Business Heroes Opava,
projekt setkávání se s těmi zkušenými.
To, že do procesu vstupuje město, neznamená, že na sebe bere nějaké záruky
za úspěch vašeho podnikání. Smyslem
všeho je pomoci ve složitém rozhodování, dodat odvahu a umožnit každému
získat informace. Ne nadarmo se říká, že
kvalita života ve městě se přímo odráží
v aktivitách živnostníků a podnikatelů.
Když se jim daří, daří se i životu ve městě.
Dostupné, kvalitní a rychlé služby budeme potřebovat vždy, vždy budou potřeba
drobné opravy, chvilky odpočinku, dobré
jídlo a aktivní zábava. A když je budou
ostatním dodávat spokojení živnostníci,
tím lépe. Nikdo se netají tím, že vzorem
pro opavská setkání byla obdobná akce
v Brně. Je velmi dobře, že v Opavě to už
také funguje. Business Heroes dokonce
brzy ukončí svůj druhý aktivní rok. Ne
všude se takové myšlenky stávají životaschopnými.

Business Heroes otevírají Opavanům dveře k podnikání
Business Heroes Opava, nebo také Opavští
hrdinové podnikání. Už téměř dva roky se
v našem městě stávají platformou pro setkávání začínajících a zkušených podnikatelů
a živnostníků. Tato setkání nejsou samoúčelná, a už vůbec se nedá mluvit o tom, že
by se konaly na principu „aby se vlk nažral,
a koza zůstala celá“. O tom, co je a čemu slouží projekt Business Heroes v Opavě, jsme si
povídali s Olgou Pavlíčkovou, která je jeho
duší (a také druhou ženou kandidátky Zelená pro Opavu).
Jak vlastně projekt Business Heroes v Opavě
vznikl?
S nápadem založit v Opavě Business Heroes
přišel Ondřej Kubesa, který se několika takových setkání zúčastnil v Brně a okamžitě zjistil, že jsou to pravé také pro Opavu. Založil tedy
organizační tým, přibral do něj Janu Grygovou, která má výborné manažerské schopnosti,
a mě s tím, že si mne vytipoval jako možnou
budoucí lídryni pobočky.
A co vy na ten nápad?
Já jsem byla myšlenkou spolupracovat na takovém projektu nadšená, protože jsem jako zastupitelka hledala způsob jak realizovat svou
snahu podporovat místní podnikatele. Tento
způsob mi připadal velmi novátorský a originální. Ale od chvíle, kdy vznikl tým Business
Heroes Opava, trvalo ještě půl roku, než se sladily Ondřejovy představy a zkušenosti s těmi
brněnskými a nastavila se pravidla spolupráce.
Nakonec se vše podařilo a 25. února 2013 vypuklo v Opavě první setkání. Před třemi týdny
se uskutečnilo už patnácté.
Business Heroes znamená „podnikatelští hrdinové“. Kdo pro vás jsou takoví hrdinové?

Mnozí nám podsouvají, že to jsou jen lidé,
kteří v podnikání vydělali miliony, ne-li miliardy. Ale pro nás je to každý, kdo začne podnikat, ať už má malou dílnu v garáži a několik
zákazníků, nebo velký podnik se stovkami zaměstnanců. Každý, kdo se vydá na nejisté pole
podnikání, je pro nás hrdina a zaslouží si, aby
jeho příběh slyšeli ostatní, protože je vždy motivující a inspirativní.

Olga Pavlíčková je aktivní zastánkyní
začínajících podnikatelů.
foto : k ate ř ina ja r ku lišová

Jak taková setkání Business Heroes
probíhají?
V první části každého setkání vystoupí host,
který ostatním vypráví svůj podnikatelský příběh. Jednoduše mluví o všem, co s podnikáním souvisí a následně se svými posluchači
o podnikání diskutuje. Ať už zkušení, začínající či budoucí podnikatelé a živnostníci si tu vyměňují názory a předávají zkušenosti. Po vystoupení hosta následuje tzv. volný networking.
To znamená, že lidé si povídají a navzájem se
seznamují. Sál purkmistrů Obecního domu,
v němž se setkání konají, se v tu chvíli změní
v jeden velký včelí úl.

Jaké hosty už jste měli? Můžete uvést
příklady?
Hned na prvním večeru vystupovala Anička Špalková, která své podnikání (pole dance
studio) založila jen o nějaké tři měsíce dříve.
Na druhém večeru jsme měli hosty, kteří svůj
nápad na podnikání teprve začínali realizovat.
Jindy jsme přivítali majitelku svatební agentury, manžele vlastnící tiskárnu nebo jednoho
z nejúspěšnějších opavských podnikatelů Miroslava Glose. Celkem se tu představilo kolem
pětadvaceti opavských podnikatelů.
Akce je vyhlášena také mimořádně přátelskou atmosférou. Jak se vám jí podařilo dosáhnout?
Za dobu, co se Business Heroes konají, se
vytvořil okruh zhruba dvaceti lidí, kteří chodí
na každé setkání. Dalších dvacet až třicet lidí
přichází nepravidelně podle časových možností nebo tématu setkání. V publiku jsou lidé,
kteří už podnikají léta, ti, kdo do podnikatelského prostředí vpluli nedávno, ale i takoví,
kteří vůbec nepodnikají. Jednou z věcí, která
asi může za příjemnou atmosféru, jsou naše
pravidla. Jsou jen tři a jsou velmi jednoduchá.
Za prvé, ať šestnáctiletí, nebo sedmdesátiletí, všichni si tykáme, což uvolňuje atmosféru. Druhé pravidlo je nebát se zeptat – každá
otázka je zajímavá a je na místě. Třetí pravidlo
zní: všichni jsme si nejrovnější. Platí zásada,
že host není pánem večera, nikoho nepoučuje, ale může poradit. A také je to i v nás organizátorech – děláme to s nadšením, a to se jistě
odráží v atmosféře našich setkání. Pokud si někdo myslí, že se scházíme v kravatách, pijeme
kávu a nudíme se pohledem na plátno, kde se
promítají složité tabulky, je na omylu. Setkání
mají rodinnou atmosféru a nuda tam rozhodně
nevládne.

Jaké máte ohlasy?
Nejlepší asi bude uvést příklad. Martin,
který podniká v oblasti IT a je pravidelným
účastníkem našich setkání, nám napsal: „Je
to úžasně strávený pondělní večer. Vyměňujeme si zkušenosti, porovnáváme své úspěchy, ale také neúspěchy, a to je pro mne nejvíc přínosné. Díky tomu se můžu vyvarovat
klasických chyb a nevstupovat v podnikání
do slepých uliček.“ Nebo Veronika, která uvažuje, že se stane podnikatelkou: „Chodím tam
ráda, protože mi to připomíná atmosféru akcí
v Anglii, kde jsem nějaký čas pobývala. Lidi
si tykají, rádi se seznamují, promluví pár inspirativních osobností a je hodně prostoru
pro neformální povídání ve stylu coffee & biscuits. Cítím se ne jako pasivní posluchač,
ale jako spolutvůrce.“
Naše práce v tomto volebním období:

9. Pořádali jsme pravidelná
setkání pro začínající
podnikatele.
Jak Business Heroes financujete?
Jsme velmi vděční, že Business Heroes podporuje Město Opava, od kterého dostáváme
měsíčně částku 500 korun, a Opavská kulturní organizace, která nám zdarma pronajímá
prostory Sálu purkmistrů Obecního domu.
Milan Němec, provozovatel kavárny v Obecním domě, nám velmi pomáhá tím, že účastníkům setkání nabízí kávu a čaj za velmi příznivé ceny. Kromě výše uvedených nás podporuje
také Úřad práce a Živnostenský odbor Magistrátu města Opavy. Zbytek potřebných financí
a hlavně svůj čas a energii vkládáme do projektu my, organizátoři.
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Dejte zelenou zodpovědné
Představujeme Vám kandidáty našeho sdružení pro nadcházející komunální volby. Osobní profily, komentáře k událostem uplynulého
volebního období a informace k programovým prioritám najdete na www.ZelenaProOpavu.cz nebo na Facebooku.

1
Pavla Brady

náměstkyně primátora, 42 let
kandidátka na primátorku
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Hlásce!

Jak volit
v komunálních
volbách?
Komunální volby, v nichž si
na další čtyři roky zvolíme
své zastupitele, se uskuteční
v pátek 10. října (14 – 22 hodin)
a v sobotu 11. října 2014
(8 – 14 hodin).
 d tohoto volebního období bude mít opavO
ské zastupitelstvo jen 39 členů (dosud to
bylo 45 členů).
Komunální volby jsou od těch ostatních
trochu odlišné. K dispozici budete mít jeden
společný volební arch pro všechny strany.
K dispozici máte tolik hlasů, kolik je členů
zastupitelstva – 39. Své hlasy můžete rozdělit mezi kandidáty jedné nebo více stran,
a to třemi způsoby:

 ůžete zaškrtnout celou stranu (viz obráM
zek). Každý kandidát vámi zaškrtnuté strany tak dostane 1 hlas.
Můžete zaškrtnout celou stranu a k ní vybraná jména kandidátů jedné nebo více
dalších politických stran. Jednotlivě zaškrtnutí kandidáti dostanou po jednom hlasu, o zbytek vašich 39 hlasů se podělí kandidáti zvolené politické strany (podle svého
pořadí na kandidátce).
Můžete si sestavit celé zastupitelstvo napříč stranami. Na volebním archu zaškrtnete max. 39 jednotlivých kandidátů bez
ohledu na jejich stranickou příslušnost. Pozorně přitom počítejte! Zaškrtnete-li méně
než 39 kandidátů, nevadí. Zaškrtnete-li jich
víc než 39, vaše hlasování bude neplatné.
V případě, že zaškrtnete celou stranu a pak
ještě jednotlivé kandidáty té stejné strany,
bude vašich 39 hlasů přičteno pouze označené straně. K preferenčním hlasům v rámci
strany se v komunálních volbách nepřihlíží.

Eliška Wagnerová
senátorka

„Podporuji kandidátku
Zelených ve volbách
do Zastupitelstva města Opavy. Jmenovitě
podporuji Pavlu Brady, neboť ji považuji
za schopnou, slušnou
a kompetentní političku, která je schopna
dobře vykonávat funkci primátorky Opavy.“
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Čtyři roky drsné školy
rozhovor s kandidátkou na primátorku

Před čtyřmi lety usedla ve vedení města koalice SOS pro Opavu a ČSSD, prezentovaná
primátorem Zdeňkem Jiráskem, první náměstkyní Pavlou Brady a náměstky
Daliborem Halátkem a Danielem Žídkem. Do řízení města přinesla mnohé novinky,
současně se začala vypořádávat s dědictvím svých předchůdců. Jak to bývá, některé
kroky si získaly podporu veřejnosti, jiné už tolik populární nebyly.
Už za několik dní si budeme moci vybrat, kdo
bude řídit naše město v příštích čtyřech letech.
Stávající první náměstkyni primátora Opavy
Pavlu Brady jsme proto požádali o malé ohlédnutí zpět i nahlédnutí do nejbližší budoucnosti.
Všichni víme, že koalice, jíž bylo vaše sdružení SOS pro Opavu součástí, zkrachovala.
Co se vlastně stalo? Nemáte pocit, že si občané města zaslouží vysvětlení?
Určitě ano. Koalice SOS pro Opavu-ČSSD
vznikla po překvapivém výsledku voleb 2010
jako jediná formace, která mohla získat reálnou většinu v zastupitelstvu, a tedy řídit toto
město. V průběhu volebního období se ale začaly projevovat názorové rozdíly a hromadit problémy. V některých otázkách jsme se nakonec
rozešli úplně. Příkladem neshody v koalici byla
například otázka městských lesů. Jsme zásadně proti pronájmu městských lesů. Náš postoj
je podložen argumenty řady odborníků, kteří
se v této oblasti pohybují. Není důvod, proč by
na městském majetku měla tvořit zisk externí
firma, když je obhospodařuje organizace, kterou město má, na rozdíl od externího subjektu,
pod kontrolou. Rizika spojená s pronájmem jsou
pro vlastníka obrovská a příjem bývá nižší než
při vlastní správě. Znám mnoho případů, kdy se
pronájmem lesů dostaly obce do problémů. Mimochodem, jedním z největších kritiků našeho
postoje byl a stále je Region Opavsko, týdeník,
jehož majitel vlastní i Opavskou lesní – firmu,
která má o pronájem městských lesů eminentní zájem. Pronájem tvrdě prosazovali i primátor Jirásek a náměstek Žídek. Radní David Horák (ČSSD) pak za podpory svých kolegů navrhl
odvolat mě z funkce první náměstkyně. Jako
důvod uvedl, že se se mnou špatně spolupracuje. Uznávám, v záležitostech, které jdou proti zájmům města, se se mnou mluvit nedá. V tajném
hlasování sice mé odvolání neprošlo, bylo ale
po důvěře. Bohužel, kauza městských lesů a další, podobné, vedly i k rozštěpení vlastního klubu
SOS pro Opavu.

ní spor s Hadamczikem o odstupné nakonec
skončil mimosoudní dohodou, klub ušetřil čtvrtinu částky. Splatili jsme i dluhy SFC, byť za hořkou cenu mimořádné 6milionové dotace z městského rozpočtu. Bylo to pro mne nepříjemné,
vynucené rozhodnutí. Nicméně se tím odvrátila hrozba vyhlášení konkurzu ze strany věřitelů
klubu. Situace byla opravdu složitá a mediální
obraz děsivý. Navzdory všemu je dnes SFC ekonomicky a personálně stabilní. Jsem přesvědčena, že pokud problém SFC nevznikl, pak zcela
jistě akceleroval v roce 2005, kdy jej město převzalo a zaplatilo desítky milionů korun za tzv.
záchranu jeho značky. Kdyby byla tehdy na zadlužený klub vyhlášena insolvence, mohl začít
znovu a bez dluhů. Důsledky jedné z nejpodezřelejších transakcí s opavskými veřejnými prostředky tak cítíme i dnes.
Do voleb jdete pod značkou Zelená pro Opavu. Na kandidátce jsou spíš odborníci než
politici.
Opravdu klademe důraz na to, aby lidé, kteří
za naše sdružení kandidují, byli odborníky v určité oblasti, a té se pak při práci pro město věnovali. Na kandidátce ale najdete i dvanáct současných zastupitelů a zastupitelek a řadu těch,
kteří pracovali v nejrůznějších komisích a pracovních skupinách. Dovolím si tedy tvrdit, že
Zelená pro Opavu nejsou jen odborníci na určité oblasti, ale také zkušení komunální politici
a političky. Ty čtyři roky byly pro nás drsnou, ale
cennou školou.

Nečekaný úspěch Pavly Brady a sdružení SOS pro Opavu v minulých volbách přinesl městu
výraznou změnu politických zvyklostí. foto : k ate ř ina ja r ku lišová

Naše práce v tomto volebním období:

10. Zásadně jsme usnadnili
přístup k informacím
veřejnosti i novinářům.
Diskutovali jsme s občany
na pravidelných setkáních
Otevřené radnice.

Jak se to promítlo do vaší práce?
Bez důvěry a vůle ke spolupráci se pochopitelně pracuje těžko. Těžko se plní sliby voličům,
když se nedodržují ani vlastní dohody a sliby.
Vnitřní problémy koalice se často řešily přes média, velmi těžko se pak buduje i mediální obraz
města. Váznoucí komunikace působila těžkosti
celému úřadu.

zůstat při starém. Byli jsme nováčci a oni toho
využívali. Zaznamenali jsme i různé naschvály
a podrazy, nedařilo se nám prosazovat, co jsme
plánovali. Stávalo se, že nás sociální demokraté
rovnou vynechávali a věci řešili, jak byli zvyklí, s opoziční ODS. Vezměte si příklad Slezanky.
Našimi partnery v koalici byli ti, kdo pro město tak mimořádně nevýhodný odkup schválili.
Ve skříních jsme nacházeli jednoho kostlivce
za druhým. Myslím, že každý, kdo přijde do vedení města po nás, bude mít stůl o poznání čistější, než jsme ho našli my.

Popisujete spíše závěr volebního období.
Když se ale ohlédnete za celými čtyřmi roky,
jaké byly?
Důležité je připomenout, že se nám podařilo rozbít dlouholetou koalici ODS-ČSSD a s ní
i různá spojení na spřátelené firmy, kterým se
přednostně zadávaly městské zakázky. To jsme
vnímali jako hlavní poselství nečekané volební
podpory v roce 2010. Podařilo se nám zpřetrhat
pro město nevýhodné vazby a změnit některé
zavedené stereotypy. Rozhodně to nebylo jednoduché. Volební výsledek nás přivedl do koalice s ČSSD, která za stav města nesla spoluodpovědnost. Museli spolupracovat, současně se
snažili zachovat, co vytvořili. Když jsme například do správních orgánů a dozorčích rad městských firem hodlali jmenovat nové lidi, prostě
proto, abychom věděli, co se tam děje, Václav
Klučka, tehdejší předseda klubu ČSSD, nás přesvědčoval, že to není třeba, že všechno může

Co se vám tedy vlastně podařilo?
Zaměřili jsme se na snižování zadlužení města a jeho provozních nákladů, školství, podporu mládežnického sportu, sociální oblast
a dostupné bydlení a jeho kvalitu. Místo megaprojektů, které vedly k vysokému zadlužení
města a do budoucna budou jeho rozpočet zatěžovat značnými provozními náklady, jsme se
věnovali menším, méně zvučným a méně nákladným projektům, které ovšem lépe odpovídají reálným potřebám a přispívají ke snižování
výdajů města. Rekonstrukce léta zanedbaných
škol a školek, opravy a zateplování bytových
domů, oprava penzionu pro seniory. V těchto
dnech začala rekonstrukce bývalé školky v Kylešovicích na komunitní centrum, v němž budou mj. poskytovány sociální služby pro osoby
s tělesným postižením. Připomenu i něco, co se
velmi rychle stalo samozřejmostí. Otevřeli jsme
radnici občanům, podnikatelské veřejnosti i no-

vinářům. Zpřístupnili jsme dříve nedostupné
informace, změnili jsme kompetence a přijali
řadu protikorupčních a protiklientelistických
opatření. Měli jsme neshody, neúspěchy, ale to
hlavní jsme splnili: radnice nic netutlá, mluvíme s občany, informace jsou k dispozici. Kdo si
vzpomene na éru ODS-ČSSD, vidí, jak jsme změnili styl opavské politiky.
Jak hodnotíte svoje fotbalové angažmá?
Slezský fotbalový club mě stál moře času,
energie a samozřejmě i politických bodů. SFC je
akciová společnost, kterou z 99 % vlastní město.
Do jejího čela jsem se nechala instalovat, abych
zjistila, co se tam děje a kde končí peníze z městského rozpočtu. Vážně jsem netušila, že můj
vstup do fotbalového mikrosvěta způsobí takový poprask. Opravdu mě to zaskočilo, potýkala
jsem se s novou situací obtížně a ne úplně šikovně. Přitom jsem nechtěla mluvit do sportovních záležitostí, na to tam jsou jiní. Chtěla jsem
mít pod kontrolou fungování společnosti města,
za kterou jsem z titulu své funkce nesla odpovědnost. A to fungování bylo tehdy doopravdy
podivné. Generální manažer klubu Pavel Hadamczik neplnil úkoly představenstva, účtoval
si desetitisíce za cestovní příkazy, cesty nezdůvodňoval. Členské příspěvky dětí byly vybírány
bez dokladů, v pokladně leželo přes čtvrtmilionu korun v hotovosti, která účetně nikomu nepatřila. Klub s rozpočtem 20 milionů korun měl asi
pětimilionové dluhy vůči hráčům a dalším osobám. Říkám asi, protože přesnou výši dluhu nikdo neznal, doklady ležely zamčené v Hadamczikově šuplíku. Do toho přicházeli další s tím, že
i jim SFC dluží. Za těchto okolností bylo nutno
se s Pavlem Hadamczikem rozloučit, ani to však
nebylo jednoduché. Podle smlouvy měl nárok
na velmi vysoké odstupné, a na ně klub neměl.
Odstupné jsem odmítla vyplatit a podezřelé části smlouvy právně napadla. Nehájila jsem nic jiného než zájmy města, přesto jsem musela svůj
postup obhajovat před ostrou kritikou, mj. primátora Jiráska i bývalého kolegy Halátka. Soud-

Co chce Zelená pro Opavu v novém volebním období dokázat?
Pokud nám to voliči umožní, chceme navázat
na dosavadní práci, kterou jsme v zastupitelstvu
odvedli. V našem týmu jsme určili garanty, zodpovědné za jednotlivá volební témata, a pečlivě
promysleli, jak plány, které ohlásíme, také zrealizujeme a z čeho je zaplatíme. Snadno se řekne:
Prostě to zařídíme. Důsledně se vyhýbáme takovým slibům, které okamžitě ztroskotají na realitě řízení města, na jeho procesech a půlmiliardovém dluhu. Jsme realisté. Ale i realistická vize
Opavy je optimistická. Řada projektů z našeho
programu je už v běhu nebo se připravuje. Věřím, že Opava má na to být komfortním, a přitom slušným městem. Městem, v němž mají lidé
kde bydlet, mají práci i příjemné podmínky pro
aktivní trávení volného času. Chceme se více
zaměřit na podporu podnikání a vytváření pracovních míst. S tím souvisí vytváření podmínek
pro sladění péče o děti s prací rodičů. Zajistíme
dostatečnou kapacitu školek, pro děti od 2 let
zřídíme předškolky. Potřebujeme v Opavě mladé lidi, musíme jim dát důvod v našem městě zůstávat nebo se sem po studiích vracet.

Václav Láska
advokát

„Pavla Brady je pro mě
ztělesněním odvážné,
pracovité a poctivé
ženy. Statečně odolává nezřídka zákeřným
útokům svých protivníků, kterým vadí její
snaha o to, aby Opava byla městem prosperujícím, prostým korupce a jiného nekalého jednání. A přestože v České republice
je na komunální úrovní hodně odvážných,
poctivých a pracovitých lidí, přesto Opavě
závidím, že právě ona má Pavlu Brady.“
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Kvalita kultury se jen penězi měřit nedá
kultura
Úsporná opatření zadluženého města po volbách 2010 se logicky musely dotknout i Slezského divadla. Na provoz městských organizací včetně škol vynakládá Hláska každoročně
přes 390 milionů korun, tj. asi 30 % rozpočtu města. Slezské divadlo je (po Technických
službách) druhou největší městskou organizací, která stojí opavskou kasu 70 milionů
korun ročně. Proto v roce 2011, po důkladné analýze a diskusích se zainteresovanými,
došli radní s ředitelem Jindřichem Paskerem
k dohodě, že v roce 2012 se divadlo pokusí
vyjít „jen“ s 68 miliony korun. Návrh schválilo zastupitelstvo a změny byly zapracovány
do napjatého rozpočtu.
V únoru 2012 informoval ředitel divadla
zastupitelstvo o úsporných opatřeních, jejichž nezbytnou součástí bylo i propuštění 17
z celkového počtu 185 zaměstnanců. Členové
souboru a hudebníci byli plně placeni, i když
někteří z nich hráli jen několikrát měsíčně.
Měli další závazky a na své domovské scéně
pak často chyběli. Plná gáže šla také italskému šéfovi a dirigentovi opery Damiano Bine-

Daniel Volný

ttimu, pobývajícímu více doma na Maltě než
u nás ve Slezsku. Změny byly předem projednány, propuštění zaměstnanců schválily
i divadelní odbory.
Na dubnové zastupitelstvo se ale divadelníci dostavili s protestem proti dohodnutým
opatřením. Pod petici za zvýšení rozpočtu divadla se podepsalo na šest tisíc občanů. OpoNaše práce v tomto volebním období:

11. Zavedli jsme rodinné slevy
v řadě městských zařízení.
ziční ODS rozjitřených emocí plně využila.
Pravicoví rétoři zas jednou odložili ekonomická hlediska a s vervou se pustili do kritiky
údajné likvidace opavského divadla.
Kultura je citlivý fenomén a situace byla
samozřejmě nepříjemná nejen pro propouštěné divadelníky. V divadle však i přes protesty proběhly nezbytné změny, odešli nadbyteční lidé, snižovaly se náklady. Pracovalo se
na lepším marketingu s cílem zvýšit návštěvnost a efektivitu. Rok 2012 vyšel podle plánu.
Divadlo si s přidělenými 68 miliony vystačilo.
Pro léta 2013 a 2014 navrhl ředitel divadla
Jindřich Pasker další snížení nákladů o půl
milionu korun ročně. Situace se uklidnila,
počet premiérových představení se dokonce
zvýšil. Z pohledu diváka se zvýšila i kvalita
operních představení, v nichž teď vystupu-

Opava je jediným městem své velikosti, které je zřizovatelem divadla, navíc se dvěma soubory –
činoherním a operním, jehož součástí je také balet. foto : m a rtin kůs
je mnoho zajímavých hostů, ať už nadějných
absolventů škol, nebo členů Národního divadla v Praze. Ukázalo se, že kvalita umělecké

produkce a objem finančních prostředků spolu možná nesouvisí tak úzce, jak se všeobecně
soudí.

herec Slezského divadla
„Práci Pavly Brady
a lidí kolem ní sleduji a s klidným srdcem
mohu prohlásit, že
mne v ničem nezklamali. Velmi oceňuji
jejich přístup k dotační
politice v oblasti kultury, ale jako fotbalový
fanoušek i k záležitostem fotbalového klubu. Do dalšího volebního období mají moji
plnou podporu.“

Jindřich Štreit
fotograf a pedagog

„Jsem rád, že se v posledních několika letech podařilo stabilizovat rozhádanou
kulturní scénu Opavy
a stávající vedení města
otevřelo kulturu i těm,
kteří po jeho křídla nepatří. Osobně mne
pak těší, že svůj prostor v Domě umění mají
i studenti Institutu tvůrčí fotografie. Držím
palce, jen tak dál.“

Vyřešme kapacitu školek jednou pro vždy
školství
Jana Grygová

manažerka kvality
grygovajana@gmail.com

Každým rokem, když se blíží zápisy do mateřských škol, slýcháváme z různých směrů
nářky maminek, kterým se nedaří umístit
své tříleté ratolesti do mateřských škol. Jejich návrat do práce se tak značně komplikuje. Pokud nejsou na hlídání k dispozici prarodiče, nastává rodičům nemalá komplikace.
Leckdo si totiž nemůže dovolit umístit své
dítě do soukromé mateřské školy – i ta sebelevnější spolyká minimálně polovinu průměrné výplaty (a není myšlena průměrná
mzda taková, jakou uvádí Český statistický
úřad).
A přitom to není tak dávno, co se mateřské školy zavíraly a slučovaly, protože město

(a nejen to naše) trápil opačný problém, a to
nedostatek dětí v předškolním věku. Nyní
tyto kapacity chybí.
Nabízí se rychlé řešení pomocí tzv. kontejnerových školek, které jsou hojně využívány
nejen na Západě, ale několik let už i v České republice. Tato varianta má své nepopiratelné výhody, jako je rychlá montáž a nižší náklady oproti nové zděné stavbě. Mezi
nevýhodami jmenujme například poměrně
nízkou životnost takovéto stavby, nutnost
nadstandardního zateplení a jistý estetický
problém se začleněním „plechové krabice“
do běžné zástavby.
Druhá varianta reakce na střídání silných
a slabých ročníků počítá s dlouhodobým řešením. Jedná se o Koncepci pružné kapacity
mateřských škol, která umožní okamžité přizpůsobení aktuálnímu demografickému vývoji.
Tato koncepce počítá s postupnou úpravou vybraných stávajících objektů mateřských škol a s přizpůsobením projektového

Bezpečná bezlepková strava do škol
zdraví
Martina Baierová

projektová manažerka
martina.baierova@gmail.com

Čím dál častěji se setkáváme s problémem zvaným celiakie. A to jak u dětí, tak u dospělých.
Jde o vrozený problém, který má tělo se vstřebáváním lepku. Ten je obsažen nejen v pečivu, jak mnoho lidí ví. Lepek můžeme najít také
v čokoládě, v sušených plodech, kečupu nebo
uzeninách.
Ukládá se ve střevě tak dlouho, dokud toto
nepřestane fungovat. Výsledkem je, že tělo
nezískává ze stravy velmi potřebné vitamíny
a minerály, jako např. železo pro stavbu čer-

vených krvinek nebo vápník pro kosti. Celiakové si tedy musí dávat pozor na jakékoliv jídlo, které se chystají sníst.
Největší problém pro ně představuje veřejné stravování např. v restauracích, pro děti
především ve školních jídelnách. Školní stravování bohužel není schopno zajistit takovou
stravu, kterou by mohly děti s bezlepkovou
dietou jíst. Největší svízel zažívají maminky
dětí navštěvujících mateřské školy, u nichž
jsou projevy celiakie nejsilnější (dlouhodobé
a velmi intenzívní střevní problémy a celkové neprospívání). Příprava celodenní stravy,
kterou je potřeba vzít hned ráno s sebou, je
časově velmi náročná.
Celiakové chodí do školek a škol s jídlonosiči navařených jídel, nebo jsou jejich rodiny
nuceny je odvážet ze škol ještě před obědem
tak, aby mohli jíst doma. Ztrácí nárok na do-

tované stravování a často jsou i vytěsněni
z kolektivu spolužáků, protože nemohou jet
ani na školu v přírodě nebo třeba na lyžařský
výcvik.
Toto cítíme jako problém, který je třeba pro
děti-celiaky, kterých neustále přibývá, vyřešit. Pracujeme proto na projektu, který umožní, aby se tyto děti ve školkách a školách
mohly stravovat jako jejich spolužáci. Projekt
zajistí, aby se celiakové (případně i děti s dalšími dietami) mohli přihlásit ke školnímu
stravování a škola jim dodala bezpečné jídlo
vhodné pro jejich dietu.
Na projektu spolupracujeme s odbornými
lékaři, s vedením města Opavy, které jej zaštítí, se Zařízením školního stravování Opava
i se samotnými rodiči. Chceme docílit úplného zavedení bezlepkové stravy do všech škol
a školek v Opavě.

řešení případných nových prostor. Cílem je
získat v Opavě co možná nejdříve jistý počet
mateřských škol, jejichž kapacita by se dala
pružně přizpůsobit očekávanému počtu dětí
otevřením nebo uzavřením části školky. Takováto část objektu (řekněme jedno oddělení) by byla oddělitelná od zbytku školky –
uzamčením spojovacích dveří nebo vlastním
vchodem – a měla by vlastní sociální zázemí.
Dala by se na daný školní rok pronajmout kupříkladu zájmovým skupinám, kroužkům
nebo jiným vhodným sdružením, jejichž
provoz by byl slučitelný s provozem školky.
Pronájmem prostor by se pokryly náklady
na jejich údržbu a provoz. V případě nízkého
počtu dětí v předškolním věku by se tedy nemusely školky zavírat a slučovat.
Tato varianta jistě nevyřeší problém okamžitě, ale začne-li se aplikovat co nejdříve,
zabrání v příštích letech neustále se opakujícím kapacitním extrémům v městských školkách. A kontejnerové školky se stále nabízejí
jako doplňková rychlá pomoc.

Víte, že
…	mateřské školky, ale i základní školy
v Opavě, neslouží jen dětem, které jsou
zde trvale přihlášeny k docházce, ale
umožňují pobyt a zábavu i dětem, které do školky jinak nechodí? Školní zahrady jsou totiž zpřístupněny i veřejnosti,
a to vždy odpoledne, v sobotu a v neděli
(konkrétní otevírací dobu najde každý
při vstupu). Malí Opavané tak mohou bez
omezení využívat herních zařízení a vybavení školních hřišť. Navíc se v těchto
dnech otevírá i pětice nově zrekonstruovaných školních zahrad – v areálu MŠ
Srdíčko Zborovská, MŠ Havlíčkova, MŠ
Olomoucká, pracoviště Čajkovského, MŠ
Edvarda Beneše a ZŠ a MŠ Komárov, pracoviště Podvihov.
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Slezanku musíme oživit
veřejný prostor
Aleš Bystrianský

referent krajského úřadu
ales.bystriansky@gmail.com

Koupě obchodního centra
Slezanka se stala před
minulými volbami výbušným
tématem. Ve vlastnictví města
je jen její část, což situaci
komplikuje i nyní. Pojďme se
na tento objekt v samotném
centru města podívat
z urbanistického hlediska.
Jak by mohla vypadat jeho
budoucnost?
Dnešní obchodní centrum Slezanka bylo postaveno na přelomu 60. a 70. let minulého století na místě historické zástavby, která byla
silně poškozena během druhé světové války
a následně zbořena. Nová zástavba Horního
náměstí byla pojata bez respektu k zaniklým
domům a historickému jádru města.
Hodnotu komplexu obchodního centra lze
z dnešního pohledu spatřovat pouze v urbanistickém řešení vůči Hornímu náměstí a Rybímu
trhu, stejně tak i v otevřeném prostoru se zelení ve vnitrobloku. Problematické je jak napojení na historickou zástavbu, např. na objekt Divadelního klubu, tak samotné architektonické
řešení. Novostavba nerespektovala původní podobu zástavby sestávající z jednotlivých objektů, které byly vyšší než dnešní stavba, měly podstatně menší šířku a svým vzhledem navazovaly
na okolní historické stavby.
Ze současného pohledu je dalším problémem
Slezanky přílišná energetická náročnost provozu (zejména vinou velkých oken a výloh) a končící životnost některých materiálů. Z uvedených
důvodů není centrum z velké části využíváno
a na Horním náměstí působí jako cizorodý prvek.

Rekonstrukce
Cílem města by měla být rekonstrukce té části
Slezanky, která je v jeho majetku (tj. jednopatrová západní část na straně divadla a kostela
Nanebevzetí Panny Marie). Modernizací by
měly být splněny současné požadavky na energeticky efektivní provoz. Rekonstrukce by měla
zároveň přispět k plynulému napojení na objekt Divadelního klubu a k estetizaci průčelí.
Napojení na Divadelní klub by mělo být vedeno snahou o vytvoření jednoho architektonického celku, v němž na sebe budou obě jeho
části přirozeně navazovat. V praxi to znamená
sjednotit dnes nelogicky vedené stavební čáry
u obou objektů a zvýšit objekt Slezanky o jedno
nadzemní podlaží do úrovně hřebene střechy
Divadelního klubu, která je dobrým ukazatelem
výškové hladiny zástavby předválečných domů.

Terasa na střeše
Zvýšení stavby může být jak lokální (pouze u části směřující do prostoru Rybího trhu),
tak celkové. Jako nejvhodnější se jeví řešit nástavbu jednoduchou, maximálně tři metry
vysokou konstrukcí pergolového typu při použití transparentních materiálů (např. skla).
Nástavba se pak může stát veřejně přístupnou
terasou s příjemným posezením a pěkným výhledem. Tímto postupem by se dosáhlo přirozeného napojení Slezanky na Divadelní klub
a odstranění výškové disproporce mezi původ-

Zpackaný prodej Slezanky zatěžuje centrum města dodnes. foto :

Naše práce v tomto volebním období:

12. Aktivně jsme se podíleli
na aktualizaci městského
strategického plánu.
ní předválečnou zástavbou a Slezankou. Díky
použití transparentních materiálů a omezené
výšce nástavby přitom nedojde k narušení typického pohledu z Horního náměstí na kostel
Nanebevzetí Panny Marie.

Průčelí do náměstí
Důležitým předpokladem pro úspěšnou obnovu městské části Slezanky je estetizace průčelí,
která směřují do veřejného prostranství. Nejde
o to udělat z budovy celoprosklený objekt ani
historizující kopii v potěmkinovském duchu.
Nejvhodnějším přístupem je přizpůsobení velikosti výloh a oken dnešním potřebám a budoucímu využití pro obchod, služby, administrativu, případně bydlení. Je vhodné ponechat
průchody do vnitrobloku a opticky rozčlenit
fasádu do Horního náměstí např. jinou barvou
nátěru nebo odlišným druhem obkladu. Optická fragmentace dnes jednotvárného průčelí
Slezanky na samostatné části napomůže lepšímu začlenění budovy do kontextu okolní zachovalé historické zástavby. Architektonická podoba včetně materiálového řešení a barevnosti by
měla vycházet jak z tohoto kontextu, tak z reflexe soudobých architektonických trendů. Měla
by se stát samostatnou a sebevědomou stavbou,
která přitom respektuje svoje okolí.

pav l a br a dy

v rámci Moravskoslezského kraje. Jde o měnírnu,
která sloužila k úpravě elektrického proudu pro
tramvajovou a později trolejbusovou dopravu
od své výstavby na počátku do poloviny 80. let
20. století. Díky zachovalosti vnitřního vybavení
je měnírna velkou vzácností, která by měla být
po drobných stavebních úpravách zpřístupněna
veřejnosti. S Divadelním klubem by tak vytvořila
jeden atraktivní areál.

Posledním důležitým prvkem proměny Slezanky by měla být obnova veřejné zeleně ve vnitrobloku ohraničeném obchodním centrem
a Popskou ulicí.
Jsem přesvědčen, že pokud by se taková obnova zdařila, dojde k začlenění celého řešeného
území do plnohodnotného života města. Stane
se místem, které si obyvatelé Opavy oblíbí a nebudou se za něj muset stydět.

Městské trhy ozdobou náměstí
Před pár lety jsme se bývalého vedení města ptávali: „Proč vlastně nejsou v Opavě trhy?
Vždyť lidé by je určitě chtěli.“ Odpovědí bylo,
že pro ně není ve městě vhodné místo a že by
o ně prodejci stejně neměli zájem.
Ale nedalo nám to a rozhodli jsme se, že to
musíme alespoň vyzkoušet. Vždyť na Opavsku
je řada menších místních zemědělců, zájem
mezi lidmi byl velký a místo se nakonec našlo.
A tak se tu v roce 2011 opět po 20 letech objevily farmářské trhy. Letos slaví již čtvrtý rok své
úspěšné existence. Na obnově trhů má velký
podíl náměstek Dalibor Halátek.
Přiznám se, že pro mě je tato proměna velkým potěšením. Nejen proto, že si tu mohu
pravidelně nakoupit místní zeleninu a ovo-

ce, klobásku, dobrý chleba, koláče, sýry nebo
pstruha. Ještě více mě těší pohled na Dolní náměstí, které spolu s trhy a restauračními zahrádkami nádherně ožívá. Neboť tak nějak si
Naše práce v tomto volebním období:

13. O
 bnovili jsme farmářské
trhy na Dolním náměstí.
představuji centrum města – takové, jaké mají
třeba města ve Francii nebo ve Středomoří.
A především zde potkám pěstitele, u kterých
si můžu koupit místní česnek místo čínského.

Zdeněk Frélich

Divadelní klub a měnírna
Podstatným prvkem humanizace jižní fronty
Horního náměstí musí být i rekonstrukce Divadelního klubu, včetně obnovy průčelí obrácených do ulice Almužnické a Rybího trhu v té
podobě, jakou měla na konci 19. století. Součástí obnovené budovy by mohla být kavárna
nebo vinárna s provozní dobou přizpůsobenou provozu sousedícího divadla, rozšířená
o menší expozice věnovanou právě divadlu
a jeho historii.
Obnova by měla zahrnout i méně známou
stavbu přiléhající zezadu k objektu Divadelního klubu, která je však velkým unikátem nejen

Farmářské trhy se staly neodmyslitelnou součástí Dolního náměstí.

foto : pav el m ě kýš
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Jen kamery bezpečnost nezajistí
prevence kriminality

Současný opavský zastupitel a čtyřka na kandidátce Zelené
pro Opavu Ondřej Kubesa se ve své práci zaměřil na dvě hlavní
témata – účast mládeže na řízení města a prevenci kriminality.
Tedy oblasti, kterými se zabývá dlouhodobě a ve kterých
získal praxi a řadu cenných zkušeností. Logicky se tak potkal
i s kauzou Městské policie Opava, která svého času ovládla
místní média. Ale popořadě.
Jak ses dostal k tématu mládeže?
Už v předchozím volebním období jsem
navázal na svoje působení v opavském dětském zastupitelstvu a zaměřil se na participaci mládeže, čili na zapojování mladých
lidí do rozhodování ve městě. Logicky jsem
se tedy po volbách v roce 2010 stal členem komise pro prevenci kriminality a participaci
mládeže. Od samého začátku jsem se v „dospělém“ zastupitelstvu snažil, aby se mladí
stali součástí rozhodovacího procesu v Opavě
a aby s ní městské struktury s začaly lépe spolupracovat. Mám radost, že se nám postupně
podařilo přesvědčit své okolí o tom, že zapojit
děti do městských záležitostí je dobré. Jednání městských komisí už dnes nejsou zástupcům dětského zastupitelstva úplně uzavřená.
A prevence kriminality?
Ono se to vzájemně propojuje. Navíc jsem
se znal s dosavadní koordinátorkou prevence kriminality a věděl jsem, že v Opavě to
nefunguje úplně správně, že nemá prakticky žádnou podporu ze strany vedení města.
Když jsem do toho vstupoval, věděl jsem jen
úplné základy, všechny zkušenosti mi přinesla až praxe.
Jak tvoje práce začínala?
Na začátku jsme si stanovili priority – ty
vycházely z našeho volebního programu.

Ondřej Kubesa byl v tomto volebním období
nejmladším opavským zastupitelem.
foto : k ate ř ina ja r ku lišová

Prvním úspěchem bylo prosazení vzniku Komise pro prevenci kriminality a participaci mládeže, což někteří považovali
za hloupost. Strávil jsem nejméně půl roku
studiem materiálů – zákonů, vyhlášek, norem a koncepcí platných v jiných městech,
mapoval si, jaké organizace u nás působí.
Předchozí vedení města v tomto směru moc
nekonalo, chyběl politický zástupce, který by se o tuto oblast staral a dokázal by její
potřeby překládat zastupitelům do politické
řeči. Jako by kamery dohlížející na opavské
ulice stačily. Snižovaly se částky na prevenci. To bylo nepochopitelné, prevence kriminality se netýká jen dětí a mládeže, ale všech

Nápady pro Opavu mají
především občané
rozvoj města
Znáte už Nápady pro Opavu? Opravdu ne? Pak
si rychle sedněte k počítači a ve svém internetovém vyhledávači zadejte webovou adresu
www.napadyproopavu.cz.
Právě tady má každý z vás možnost navrhnout či vyjádřit se k tomu, co mu v Opavě
chybí, co by se dalo změnit, upravit nebo odstranit. Zkrátka dát k lepšímu jakýkoli nápad,
který může život v bílém městě zpříjemnit,
který může udělat radost.

Jaroslava Poláková

ředitelka Střediska volného času
„Ženy do politiky určitě
patří a nejen proto, že
ozdobí téměř ryze mužská shromáždění politiků. Cílem žen v politice
je mimo jiné vytvořit
krásné a bezpečné prostředí pro život dětí. Podporujme ženy, které
se rozhodly věnovat svůj čas práci pro nás,
voliče, které chtějí vybudovat z Opavy město, v němž budou naše děti rády zakládat
své rodiny a rády žít.“

„Všechno začalo před víc než rokem, když
jsem náhodou narazil na stránky New York
City – NYC.ChangeBy.Us. Byl jsem odhodlaný,
že to prostě v Opavě budeme mít. Asi před půl
rokem jsem téma znovu otevřel před kolegou
Michalem Bergem a během jednoho dne už
fungovala zkušební verze. O několik dní později se nám podařilo spustit tento web naostro.“
Tato slova napsal v úvodu stránky Nápady
pro Opavu Ondřej Kubesa, kandidát Zelené
pro Opavu na pozici číslo čtyři.
Jak Nápady pro Opavu fungují? Jednoduše.
Po otevření stránky se stačí rozhodnout pro
jedno ze dvou tlačítek. První otevře možnost
publikovat svůj vlastní nápad nebo tip, druhé
zobrazí seznam už vložených nápadů.
„Při koncipování stránek jsme vycházeli
z jedné neoddiskutovatelné pravdy: své město nejlépe znají jeho obyvatelé, tedy ti, kteří
v něm žijí,“ píší autoři. „Ale i my jsme do mapy
přidali několik vlastních postřehů, kterými
chceme ukázat, že víme, kde město tlačí bota
a kde potřebuje vylepšit. Hlavním cílem je
však dát slovo vám, Opavanům, a ukázat tak,
že naslouchání a otevřenost vůči vašim nápadům, názorům a podnětům je základním
znakem fungujícího vedení města.“
Jen tam, kde spolu lidé o svém městě dokážou mluvit jako dobří sousedé, se dobře žije.
Pojďme prostřednictvím Nápadů pro Opavu
otevřít dveře lepšímu a pohodlnějšímu životu
v Opavě!

věkových kategorií včetně seniorů. Začali
jsme procházet a mapovat organizace v Opavě, které se něčemu v této oblasti věnují, ať už
jsou komunitní, státní nebo neziskové. Zjišťovali jsme, co dělají, ptali se na jejich názory,
na spolupráci s městem i mezi nimi navzájem.
Nejčastější odpovědí bylo: ‚Čekáme, čím nás
město podpoří.‘ My naopak chtěli vědět, čím
oni mohou přispět do uceleného systému prevence.
Hrozné bylo zjištění, jaká demotivace tu
panovala, zejména mezi členy týmu pro mládež. Iniciovali jsme rozšíření spolupráce s týmem pro mládež i větší motivaci členů komise pro sociálně-právní ochranu dětí. Já jsem
fungoval jako most mezi odborníky a zastupitelstvem. A postupně se to začalo obracet
k lepšímu.
Pak ale přišly problémy s městskou policií.
To byl asi pro vás tvrdý oříšek.
Ano, byl to oříšek, který jsme se snažili rozlousknout rok a půl. Prvním úkolem bylo najít
nového ředitele, pak nastavit novou koncepci
práce městské policie. Proběhla řada jednání,
objevilo se hodně různých návrhů i připomínek, ale řešení nikde. Do života se tak uvedla
koncepce, která nebyla reálná ani naplnitelná. Měnit ji už nebyla vůle. Bohužel, ani ředitel městské policie, který vzešel z výběrového řízení, dlouho nezůstal. I když se povedlo
práci strážníků zefektivnit a odbourat některé negativní jevy, radikálně se zkomplikovaly vztahy mezi strážníky samotnými. A organizace, v níž nefunguje komunikace, nemůže
fungovat vůbec.
Velký kus práce jste udělali v protidrogové
prevenci, přitom to často nebyly veřejností
příznivě vnímané kroky. O co šlo?
Třeba o prosazení příspěvku pro Kontaktní centrum Pod slunečníkem na program

výměny injekčních stříkaček. I když se objevil tábor takových, kteří radili vyhnat všechny feťáky z města, povedlo se to. Jsem názoru, že je lepší stříkačky měnit, než je nacházet
na ulici. Povedlo se nám zajistit i příspěvek
na testování drogových metabolitů u dětí,
které jsou podezřelé z užívání drog. Stát
ani kraj totiž na tyto služby příslušným organizacím nepřispívá. Za úspěch považuji
také vznik mapy infekčnosti, tedy výskytu infekčního materiálu v Opavě – tu najdou lidé
na webu města – nebo to, že se podařilo iniNaše práce v tomto volebním období:

14. D
 o rozhodování o městě
jsme systematicky
zapojovali mladé lidi.
ciovat vnitřní směrnici městské policie, na jejímž základě dnes strážníci sbírají, evidují
a likvidují nahlášené injekční stříkačky.
To jsou ale jednotlivosti. Tvým hlavním cílem byla celková koncepce prevence kriminality, v níž by se všechny tyto části spojily
a sladily. Podařilo se?
Byl to idealistický nápad. Všechny dosavadní koncepce byly spíše krátkodobé. Velmi
rychle jsem zjistil, že nějaký strategický rámec prevence je pro Opavu velmi radikální
nápad. Netušil jsem, jak hluboká černá díra
za ty roky politického nezájmu vznikla. V každém případě jsem zjistil, jak jsou na tom
v jiných městech – v Brně, Hlučíně, Přerově, Ostravě, Krnově a Frýdku-Místku. Třeba
v Hlučíně mají dotažený moderní bezdrátový
kamerový systém. Teď už je všechno připraveno, zavedení obou dlouhodobých strategií, prevence kriminality i protidrogové, jsou
mou prioritou pro další volební období.

Pro své město pracují od dětství
Od
dětství pracují pro svoje město
Jsou tři, jsou velmi mladí (i když ne ti nejmladší na kandidátkách), zkušeností ale mají víc než
mnoho ostatních. Mezi 39 kandidáty Zelené pro Opavu jsou tři bývalí členové Opavského zastupitelstva dětí a mládeže (OZDM). Janě Grygové, Pepovi Macháčovi a Ondrovi Kubesovi není
život v Opavě lhostejný.

Jana Grygová

„Jako teenager jsem nebyla ráda v centru pozornosti, při představě proslovu před obecenstvem se mi téměř dělalo špatně. Nebýt OZDM, kdo ví,
kdy bych se s tímto problémem dokázala vyrovnat! OZDM je pro mladé lidi
prostředím, v němž se rychle rozvíjí jejich osobnost. Najednou se ocitnete
ve společnosti, kde nejste považováni za nezodpovědného puberťáka. Jste
nepostradatelným členem týmu, podílíte se na řešení reálných projektů, realizujete své nápady,
prezentujete své myšlenky a práci a dostáváte důležitou zpětnou vazbu. Už třeba v deváté třídě
získáte zkušenosti, které by vás běžně potkaly až na vysoké škole.“

Josef Macháč

„Popravdě, OZDM bylo skokem do neznáma. Co by šlo také čekat od tehdy
ještě čtrnáctiletého hokejisty? Během tří let, kdy jsem se díky zastupitelstvu
dostal do Národního parlamentu dětí a mládeže ČR nebo k různým mezinárodním projektům, jsem ale začal chápat, o čem to vlastně je. Na pozici
místopředsedy a poté předsedy OZDM jsem získával zkušenosti a začal se ze
mě stávat aktivní občan, kterému není jedno, jak to v jeho městě vypadá. Asi právě díky OZDM mě
napadlo, že bych mohl v budoucnu kandidovat do zastupitelstva města. A kandidatura je tady!“

Ondřej Kubesa

„Být jedním ze zakládajících členů dětského zastupitelstva mělo své výhody.
Mohli jsme hasit svou žízeň po znalostech a informacích. Pokud mohu říct,
nikdo z nás nebyl typické dítě, a když je vám třináct, škola vás nudí a hledáte
něco, pro co byste se mohli nadchnout. Říkám, že bez dětského zastupitelstva bych nebyl tím, kým jsem, a neuměl bych to, co umím. OZDM byla brána
k vědomostem. Místo, kde se nám nabízelo vše, počínaje úžasnými přáteli a kolektivem, přes školení prezentace, komunikace a projektového řízení a konče prací na reálných projektech s úředníky, politiky a manažery. Dětské zastupitelstvo mě naučilo nebát se jít si za svými sny!“
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Mezi sportovce jsme rozdělili granty
ve výši téměř devíti milionů korun
sport
„V oblasti sportovních grantů bylo v končícím
volební období 2011 – 2014 podpořeno 261 žádostí z celkového počtu 361 podaných. Výrazně byly sportovní organizace podpořeny především v letech 2012 a 2013, kdy se podařilo
zvýšit objem financí pro granty z 1,8 milionu
na rovné tři miliony korun,“ konstatuje Marek Vinárek, předseda Sportovní komise města Opavy, stávající zastupitel města a kandidát
Zelené pro Opavu.
Za poslední čtyři roky se tak podpora sportu prostřednictvím městských financí zvýšila
o celou jednu třetinu. Pro srovnání, v letech
2007 až 2010 bylo podpořeno 116 z celkových
250 podaných žádostí. Od roku 2012 navíc přibyl nový grantový okruh, který se prioritně zaměřuje na mládežnický sport.
„Jedná se o okruh Pravidelná sportovní činnost, který funguje formou poukázkového systému. Ten zohledňuje počet členů ve sportovních oddílech. Finance se rozdělují podle počtu
poukázek odevzdaných členy,“ říká Marek Vinárek.
Připomíná ale, že v tomto roce město mezi
sportovce rozdělilo opět „jen“ 1,8 milionu korun. Podle předsedy byla sportovní komise
nucena navrhnout snížení požadovaných částek jednotlivých organizací. Přesto se podařilo v poukázkovém systému schválit všechny
žádosti a v programu sportovní akce 83 % podaných žádostí. Za poslední čtyři roky se tak
na granty v oblasti sportu vydalo přes 8,8 milionu korun.
Mluvíme-li o penězích a o podpoře města
sportovcům, nesmíme zapomenout na žádosti o podporu sportovních akcí, činností či reprezentace města. V končícím volebním období bylo adresováno městu takových žádostí 79.
Sportovní komise žádosti svědomitě zhodnotila a doporučila je podpořit částkou v celkové
výši přes 3,1 milionu korun. „Vedle toho spor-

Opava má řadu úspěšných sportovních oddílů. Patří mezi ně třeba judisté, kteří se představili
na letošním dětském dni v Městských sedech. foto : m a rtin kůs

tovní komise podpořila tři žádosti o začlenění sportovních oddílů do přímé podpory města. Jednalo se o SK P.E.M.A., FK Slávia a Kanoe
klub Opava, u kterých byl kladně hodnocen
nejen jejich sportovní a reprezentační význam
pro město Opavu, ale i kvalitní práce s mládeží,“
popisuje činnost komise její předseda.

Koncepce finanční podpory sportu
Velkým tématem v Opavě, podobně jako
na celostátní úrovni, byly otázky financování sportu z loterijních a sázkových her. Odpovědi na ně specifikuje nedávno navržený
a schválený dokument Koncepce finanční podpory sportu Statutárního města Opavy. „Záslu-

hou této koncepce a díky financím ze zdanění
loterijních a sázkových her bylo možno podpořit všechny sportovní organizace na území
Statutárního města Opavy, které využily možnosti dotace z těchto zdrojů a podaly řádně
a včas své žádosti,“ říká Marek Vinárek s tím,
že v roce 2013 a v roce 2014 bylo takto podpořeno 185 organizací částkou 6 milionů korun.
V neposlední řadě bylo financí z loterijních
a sázkových činností využito také na rekonstrukce vybraných sportovišť, převážně školských, což sportovní komise považuje za důležitou součást podpory sportu v Opavě.
Konkrétně se jedná o sportovní halu ZŠ Mařádkova, tělocvičnu ZŠ Otická, sportoviště ZŠ En-

glišova, sportoviště ZŠ Kylešovice a hřiště ZŠ
Vrchní.
Na svém posledním zasedání definovala
sportovní komise základní představu o tom,
jak by se měla její činnost vyvíjet v dalších letech. „Především je nutno udržet systém grantů a dotací ve všech formách včetně přímé dotace hlavních sportů. Stejně tak se komise musí
soustředit na udržení podpory sportovišť a hledat možnosti pro jejich údržbu a provoz,“ popisuje výhledy Marek Vinárek. Zdůrazňuje však,
že komise už myslí také na podporu všeobecné sportovní činnosti a volnočasových aktivit
odděleně od podpory soutěžní sportovní činnosti. „Pro tyto aktivity by měl být vytvořen samostatný grantový okruh,“ říká stávající předseda sportovní komise a doplňuje ještě další
dva body aktivit komise: vyčlenění zdrojů pro
ocenění významných opavských sportovců
nebo výjimečných sportovních událostí a práci na zachování modelu sportovní komise jako
celku tvořeného zástupci jednotlivých zastupitelských politických klubů a místních odborníků na problematiku sportu, včetně delegátů
sportovních organizací a spolků.

Jonáš Kašpar

mistr světa na deblkanoi
„Znám Pavlu Brady
mnoho let a fandím jí
i jejímu týmu, protože
se stejně jako já snaží
projet obtížnou trať
bez zbytečných chyb.“

Velké výzvy pro životní prostředí aneb jak bude v Opavě za šest let
životní prostředí
Zdeněk Frélich

poradce v oblasti životního
prostředí
zdenek.frelich@gmail.com

Jak bude vypadat Opava za šest let? Jaké tu
bude životní prostředí? Jaké výzvy před námi
stojí? Pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají, bude pro vás nejlepší seznámit se se strategickým plánem města. Jako vedoucí pracovní skupiny životní prostředí je mou povinností
představit vám budoucnost právě v této oblasti.
Co nás tedy čeká?

Zelená a příjemná krajina pro lidi
Jednou z velkých výzev pro budoucí vedení
města je oživení dnes pusté zemědělské krajiny za městem. Jaká je tam situace dnes: nekonečné lány polí, místo potoků meliorační kanály, občas nějaký strom nebo bunkr a polní
cesty vhodné pro zemědělce, neatraktivní pro
běžné návštěvníky.
Jak by mohla tato krajina vypadat v budoucnu? Zkuste si představit příjemnou krajinu volně navazující na obytnou zástavbu, s cestami
a cyklostezkami, podél nichž rostou místní
odrůdy ovocných stromů, krajinu, která láká
k procházce se psem, výjezdu na kole nebo

na inline bruslích. Krajina polní, která je však
ozdobena alejemi podél obnovených cest
a s revitalizovanými remízky, které slouží jako
úkryt pro ptáky a zajíce a zároveň chrání půdu
před erozí. Krajina s přirozeně meandrujícími
potůčky, kolem nichž najdeme tůňky pro obojživelníky. Prostě prostor, který láká k návštěvě.
Pro budoucnost města je to obrovská výzva, nejen do roku 2020, ale na příští desetiletí. Do této budoucnosti jsme už podnikli první
kroky. Začali jsme obnovovat aleje, vymezujeme a chráníme významné krajinné prvky, vytváříme plán obnovy zeleně. Ale čeká nás ještě
spousta úkolů (třeba majetkové vztahy) a dlouhá cesta, na kterou jsou všichni zájemci zváni.

Město chráněné před povodněmi
a s čistou vodou v řekách

Většina z nás si pořád živě pamatuje na divoké povodně v roce 1997, kdy voda z řeky Opavy
zatopila velkou část města. Tato situace už nesmí znovu nastat. Proto se revitalizoval Otický
příkop a zvyšovala kapacita Jaktarky. Také se
proti době před 17 lety zlepšila připravenost
na povodně, funguje zde povodňová komise
a systém protipovodňové ochrany.
Avšak řadu úkolů je třeba co nejdříve dotáhnout do úspěšného konce. Intenzivně se pracuje se na protipovodňové ochraně Vávrovic, která by měla ochránit tuto důležitou městskou
část. Dokončuje se studie přírodě blízkých pro-

tipovodňových opatření, která by měla pomocí remízků, menších suchých poldrů a revitalizací toků pomoci lépe zadržovat vodu v krajině
tak, aby se vsákla a neodtékala tak rychle pryč.
Velmi důležitá je i čistota řek a potoků. Té dosáhneme především účinnějším čištěním odpadních vod v městských částech a všude tam,
kde doposud chybí kanalizace zakončená v čističce. Město má připraveny investiční projekty
v řádu stovek milionů korun, které by současnou nevyhovující situaci pomohly vyřešit. Pro
tak velký úkol je nutné zabojovat a získat peníze
z Operačního programu životní prostředí.

znečišťujících ovzduší. Uvědomujeme si, že
je třeba myslet také na šetrné druhy dopravy,
jakými jsou městská hromadná doprava a cyklodoprava.
Největší výzvou jsou však výše zmíněné domácnosti spalující odpad. Ty budou mít možnost pořídit si nové, modernější kotle, a tím znečištění omezit. Státní fond životního prostředí
tyto výměny podporuje. Je jasné, že některé lidi
nezměníme – zde pomohou kontroly. Městská
policie musí využívat všech možností, které jí
dávají zákony, a požadovat jejich dodržování.
Protože zdraví je jen jedno a musíme si jej vážit.

Čisté ovzduší pro naše děti

Pohled do budoucnosti

Kvalita ovzduší je jedním z největších problémů města v zimním období. Trpí zejména děti,
které jsou ke znečištění vnímavější. A ačkoliv
se o problému ví a pořád píše v novinách, situace se zlepšuje jen pozvolna. Hlavními příčinami znečištění je doprava ve městě a nezodpovědní jedinci, kteří topí plasty a dalším
odpadem. Nevěnují přitom pozornost tomu,
jak ostatním lidem znepříjemňují život.
Základním úkolem v oblasti dopravy je dokončení obchvatů kolem města, a to jak jižního, tak
severního. V posledních čtyřech letech se tento
cíl opět přiblížil, dostavěl se obchvat Kylešovic,
v roce 2015 by měla začít výstavba severního obchvatu. Díky obchvatům ubude v ulicích města hlučných nákladních automobilů

Strategický plán obsahuje další důležité úkoly a závazky do budoucna. Nechceme, aby nevyužitý odpad zaplňoval skládky, chceme jej
využívat a kompostovat. Nechceme, aby teplo ohřívalo venkovní vzduch, proto musíme
zateplovat školy, školky, městské byty a další
budovy. A především samotné město musí jít
všem ostatním příkladem a mít všechny tyto
problémy vyřešené a pod kontrolou.
Naše budoucnost je v našich rukou a záleží
hlavně na nás, jakou si ji zařídíme. Vize Opavy
s čistým ovzduším, čistými řekami a příjemnou krajinou plnou stromů podél cest je odvážná, ale reálná. Za sebe mohu říci, že těch pomyslných kroků vedoucích k jejímu naplnění rád
udělám hodně.

Vážení čtenáři, profily kandidátů a přehledně zpracovaný volební program najdete na www.ZelenaProOpavu.cz.

