
Plukovník Otakar Riegel

Pozdrav z fronty
Jak jsme pfied ‰edesáti lety oslavili 28.

fiíjen daleko od domova
Pozdrav z fronty nás tentokrát zavede

k severofrancouzskému Dunkerque, kde od
poãátku fiíjna 1944 aÏ do konce války na‰i
vojáci blokovali silnou nûmeckou posádku
v obklíãené pevnosti. O tom, jak proÏil 28.
fiíjen 1944, vypráví Otakar Riegel, plukov-
ník ve v˘sluÏbû.

Po vylodûní v Normandii zaãátkem záfií
1944 jsme se za frontou u mûsta Falaise u-
bytovali ve stanech a ãekali na dal‰í rozka-
zy. Zaãátkem fiíjna se na‰e brigáda pfiesunu-
la obléhat pfiístav Dunkerque pfii belgické
hranici na rozmezí Flander. Pro tankovou
brigádu byl terén pro pouÏití nevhodn˘.
Nûmci vyuÏili vodních kanálÛ a zatopili ce-
lé okolí Dunkerque. Pfii pfiílivu otevírali sta-
vidla a pfii odlivu je spou‰tûli. Ná‰ 2. tanko-
v˘ prapor pÛsobil v první linii, a zejména
na‰e 3. rota byla k nepfiíteli nejblíÏ.

Jmenovaná rota obsadila vesnici Ghyvel-
de. Napravo od nás byl rozmístûn motorizo-
van˘ prapor. První tankov˘ prapor pÛsobil
na západním koridoru. V nezvyklém pro-
stfiedí jsme se bûhem mûsíce fiíjna zabydleli.
Z obou stran byly provádûny prÛzkumné
hlídky, kter˘ch jsem se také zúãastnil, aby-
chom získali pfiehled, kde se nepfiítel nachá-

Ve dnech 5. a 6. 11. 2004 se usku-
teãní volby do Zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje a probûhne I. kolo
voleb do 1/3 Senátu Parlamentu âR. 

Pfiípadné II. kolo voleb do Senátu
Parlamentu âR se uskuteãní 12. a 13.
11. 2004. 

Informace voliãÛm
Voliã po pfiíchodu do volební míst-

nosti prokáÏe totoÏnost a státní obãan-
ství âR (obãansk˘m prÛkazem, ce-
stovním dokladem). Okrsková volební

komise ovûfií, zda je voliã zapsán ve
v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ, po-
pfiípadû ve zvlá‰tním seznamu voliãÛ.
Voliã pak obdrÏí pfiíslu‰né úfiední obál-
ky, do kter˘ch vloÏí, v prostoru urãe-
ném pro úpravu hlasovacích lístkÛ, hla-
sovací lístek a pfied okrskovou volební
komisí ho vhodí do volební schránky. 

NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost
a státní obãanství, nebude mu hlaso-
vání umoÏnûno.

� K volbám do 1/3 Senátu 
Parlamentu âR

Obãané, trvale hlá‰eni v obvodu, kte-
fií se ve dnech voleb nebudou zdrÏovat
v místû trvalého pobytu, mohou osobnû
poÏádat o voliãsk˘ prÛkaz. Nejpozdûji
v‰ak dva dny pfied zahájením voleb, te-
dy ve stfiedu 3. listopadu 2004. Do Se-
nátu volíme osobnost. Pokud voliãi ne-
dají více neÏ polovinu hlasÛ jednomu

kandidátovi v prvním kole, bude se o t˘-
den pozdûji konat kolo druhé.

� K volbám do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje

Ve volbách do Zastupitelstva Mo-
ravskoslezského kraje mají právo volit
v‰ichni voliãi zapsáni ve stál˘ch sezna-
mech voliãÛ, tzn. Ïe mají trval˘ pobyt
v mûstském obvodu na území mûsta,
které náleÏí do územního obvodu Mo-
ravskoslezského kraje.

Na voliãské prÛkazy se nevolí. Ob-
ãan volí v urãeném volebním okrsku
podle trvalého pobytu.

Hlasovací lístky obdrÏí v‰ichni voli-
ãi nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb,
nebo v den voleb ve volební místnosti.

I v tûchto volbách platí, Ïe voliã mÛ-
Ïe poÏádat ze závaÏn˘ch dÛvodÛ, ze-
jména zdravotních, úfiad mûstského
obvodu, a ve dnech voleb okrskovou

volební komisi, o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, ale pouze
na území daného volebního okrsku.

Informace k volbám poskytuje od-
bor organizaãní a vnitfiních vûcí na te-
lefonních ãíslech: 

595 225 178 – ohla‰ovna, sl. Nová-
ková

595 225 112 – pí Va‰íãková, vedou-
cí oddûlení

595 225 182 – pí Kaiserová, vedoucí
odboru. 

Sylva Kaiserová, 
vedoucí odboru OaVV

Roãník XII � fiíjen 2004 � zdarma

Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
16. 12. 2004 

od 15.00 hodin
v Kulturním domě 

v Muglinově.
Zasedání je veřejné.

Volby se blíží

Ještě jednou o zastupitelstvu v poločase

(Pokraãování na str. 2)

Ve Slezskoostravsk˘ch novinách
a na jednání Zastupitelstva mûstského
obvodu Slezská Ostrava mne zaujala
nûkterá vystoupení a názory, na které
mohu reagovat rÛzn˘mi zpÛsoby:

1. Nev‰ímat si jich.
2. Hovofiit stejnû dramaticky a de-

magogicky.
3. Argumentovat fakty.
Co by to tedy znamenalo:
1. Nev‰ímat si ãlánkÛ a vystoupení

znamená neodporovat. A jak z historie
víme, to je ‰patné. 

2. Dozvûdûl jsme se, Ïe na Keltiãko-
vû ulici jsou pozÛstatky války a Slez-
ská je stra‰idelná. A vedení neví, co
a jak s tím. VáÏení, v tom pfiípadû
v Hru‰ovû, Muglinovû, na Li‰ãinû,
v Kunãiãkách válka neskonãila a trvá
stále.

3. A teì váÏnû k ãlánku „Zastupitel-
stvo v poloãase". 

a) Slezská Ostrava je spojení 8 obcí,
které spolu nikdy nemûly nic spoleãné-
ho, a samostatná Slezská jako mûsteã-
ko s centrem jiÏ nikdy existovat nebu-
de, coÏ je smutné, ale je to fakt!!! Sbí-
rat politické body za sentimentální
vzpomínky je nefér.

b) Ví se, Ïe takfika v‰echny pozemky
obvodu jsou koseny? Ten ‰lendrián
patfií skuteãnû soukrom˘m vlastníkÛm
a velk˘m spoleãnostem. A tady je úlo-

ha zastupitelÛ. Nemluvit a oznamovat
nepofiádné majitele.

c) K samotné Keltiãkovû ulici:
Územní plán, kter˘ spatfiil svûtlo svûta
pfied 14 lety, je nereáln˘. VÏdyÈ mûs-
teãko s centrem kolem Keltiãkovy uli-
ce by stálo asi miliardu. Proto se jiÏ
pracuje na jeho pfiepracování - podle
dne‰ních pfiedstav a moÏností. To je 
obecnû známá informace. 

d) „A aÏ budeme vûdût, kolik to
v‰echno bude stát, pfiijde na fiadu shá-
nûní penûz". Tato vûta je kouzelná.
Deset let vedení Slezskoostravské rad-
nice poÏaduje na své plány (30 - 40
akcí) rozvoje asi 200 mil. Kã, jak po
MMO, tak po rÛzn˘ch státních fon-
dech. KdyÏ vyjdou 1 - 2 akce roãnû, je
to úspûch. Z vlastních zdrojÛ jsme
schopni zajistit opravu 1 - 2 ulic roãnû
(spí‰ jedné). A tûch ulic jsou desítky -
na nichÏ se jezdí dodnes po blátû
a ‰kváfie. Kter˘ poÏadavek uspokojit
jako první?!

e) Ostrava pochází zmûnami jako
Liverpool ãi Porúfií po skonãení tûÏké-
ho prÛmyslu. Tam se se zmûnami prali
20 - 30 let.A byli jinak bohatí!!!! Nám
to má trvat krat‰í ãasov˘ úsek? Podí-
vejme se také, kolik pûkn˘ch vûcí se
vybudovalo a jaké moÏnosti vznikly.
To si uÏ nevzpomínáme, jak to vypada-
lo pfied 20 - 30 lety? CoÏ není 

omluva pro vznik ghett a rÛzn˘ch ne-
pofiádkÛ.

B˘t ãlenem zastupitelstva mÛÏe i ne-
musí b˘t jednoduchá vûc. Buì staãí
pfiijít jednou za ãtvrt roku na zasedání
a tam plamennû hovofiit a vést vizio-
náfiské a kritické fieãi: „Já, kdybych
mohl… vy musíte… jste povinni…, co
na to daÀoví poplatníci…". Podot˘-
kám, to jsou v˘levy nûkter˘ch ãlenÛ
zastupitelstva, ãlenÛ nejrÛznûj‰ích po-
litick˘ch stran… Nebo: ãlen zastupi-
telstva pracuje pro své okolí a také pro
sebe. Jde do stfietu za dobrou vûc i pro-
ti svému sousedovi, kter˘ páchá zlo na
nás v‰ech. Je nûkolikrát v t˘dnu na rad-
nici, kde se vyptává, lobbuje, hádá se -
zkrátka pracuje. 

KaÏd˘ zastupitel by si mûl dát za cíl
zlep‰it nûjakou vûc, jít za ní a vybojo-
vat ji. 

CoÏ je samozfiejmû tûÏ‰í. 
Buìme k sobû kritiãtí, ale hrajme fér

a nesniÏujme se k demagogick˘m a
osobním útokÛm, pfiejme si úspûch. 

Na vedení radnice mÛÏeme mít rÛz-
n˘ názor, nicménû jsou to na‰i kolego-
vé a spoluobãané, musíme táhnout za
jeden provaz, tady neexistuje my a vy
ãi oni, tady na „Slezské" bydlíme
v‰ichni.

Mgr. Jifií Smûlík,
ãlen Rady a Zastupitelstva MOb

Sl. Ostrava

Zveme Vás
Do 6. 11. probíhá v muzeu kováfie

Keltiãky na Keltiãkovû ulici (nad Slez-
skoostravskou radnicí) v˘stava „Mod-
litba, modlitební knihy, dÛlní mapy 
v Ostravû a ve Slezsku”.
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Netradiční fotbalový zápas
Nev‰ední zápas v kopané se ode-

hrál 29. záfií na hfii‰ti TJ Hefimanice.
Den pfied soubojem anglického t˘mu
Middlesbroughu a ostravského Baní-
ku na Bazalech se zde stfietli fanou‰ci
obou druÏstev. Do Hefimanic se ang-
liãtí pfiíznivci sjíÏdûli postupnû, proto
v první pÛli tohoto sportovního klání
jich bylo jenom ‰est a zbytek doplni-
li ostrav‰tí hráãi, ale ve druhé bylo

muÏstvo Middlesbroughu plnû ang-
lické.

Stfietnutí skonãilo remízou 6:6, ale
na penalty prohráli „baníkov‰tí“ fa-
nou‰ci 4:5.

Pfied utkáním pfiedali hráãÛm upo-
mínkové pfiedmûty místostarosta na‰e-
ho obvodu Miroslav Vojkovsk˘ a ãlen
Rady mûstského obvodu Slezská Os-
trava ing. Antonín Ma‰talífi.

TiráÏ: Slezskoostravské noviny vycházejí 1x za mûsíc. Vydává Statutární mûsto Ostrava –
mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava, Tû‰ínská 35, tel. ã. 596 241 151. Iâ: 00845451. Tisk povolen
– reg. zn. MK âR E 12773. Náklad 9000 v˘tiskÛ. Vy‰lo v fiíjnu 2004. Redakãní rada: pfiedse-
da Jaromír Wagner, Jarmila Grossmannová, Doc. Mgr. Jan Hali‰ka, Zdenûk Martínek, Vlasta
Hanousková, Pavel Bernatsk˘, Dr. Kvûtoslava Míãková. Sazba: MORAVIAPRESS-RE-
PRO, s.r.o., Ostrava-Mar. Hory, tisk: MORAVAPRESS s.r.o., Ostrava-Mar. Hory.

zí a kde se pfiemisÈuje v noci. V pfiedveãer
28. fiíjna se k na‰im u‰ím donesla zpráva, Ïe
ná‰ národní svátek oslavíme tankov˘m úto-
kem. Doplnili jsme pohonné hmoty, doplni-
li granáty pro dûla tankÛ typu Cromvell a o-
statní stfielivo pro kulomety. Celá operace
zaãínala provedením prÛzkumu do nepfiátel-
sk˘ch pozic, a to zejména v úseku 2. tanko-
vého praporu. Na‰ím úkolem bylo pronik-
nout do „zemû nikoho“, likvidovat nûmecké
opûrné body a dozvûdût se, jak daleko je o-
branné pásmo wehrmachtu, a získat pokud
moÏno co nejvût‰í poãet zajatcÛ. Vlastní ak-
ce probûhly zcela podle plánu. V sobotu 28.
fiíjna v 6.30 hodin vnikly oddíly motoprapo-
ru za podpory palby ãtyfi tankÛ brigádní
‰tábní roty do pfiedsunut˘ch nepfiátelsk˘ch
ohnisek odporu, zniãily pfiekvapeného pro-
tivníka a vrátily se do svého postavení. Lze
fiíci, Ïe ze strany motopraporu se jednalo
o klamn˘ útok. Motorizovan˘ prapor ztratil
v bojích tfii muÏe, 17 bylo ranûn˘ch a jeden
pohfie‰ován, brigádní ‰tábní rotû padl jeden
voják, jeden byl ranûn a jeden nezvûstn˘.

Nepfiítel se domníval, Ïe touto akcí násil-
n˘ prÛzkum skonãil. Pût minut pfied devátou
hodinou zahájilo dûlostfielectvo brigády pfií-
pravnou palbu a v 9 hodin vyrazila pûchota
podporována 21 tanky do útoku. Na‰e ãeta
pfiekonala minová pole a pfiední opûrné po-

stavení nepfiítele, pfied tím se koneãnû ve vsi
Ghyvelde rozhuãely tankové motory k úto-
ku. Mnozí vojáci pouÏívali svÛj první kfiest
ohnûm. Tanky na‰í 3. roty pronikaly k obci
La Plaine. Celá fiada nûmeck˘ch vojákÛ se
vzdala bez boje s rukama nad hlavou. Tanky
odstfielovaly budovy, pûchota obkliãovala,
dovnitfi dopadaly ruãní granáty i stfiely z ku-
lometÛ. Pû‰áci odvádûli zajatce, tanky po-
kraãovaly v útoku. Na louce se rozvinovaly
vûjífiovitû vpravo i vlevo. Dunûní motorÛ
a palba z tankÛ mûla na pfiíslu‰níky wehr-
machtu dûsiv˘ úãinek. Kolem 11. hodiny
byl dán povel k návratu. Útok se zdafiil.
Nûmci ztratili asi 150 muÏÛ, pfiibliÏnû 350
hitlerovcÛ bylo zajato a také 6 dÛstojníkÛ.

Na‰e tanková brigáda mûla 11 padl˘ch,
36 ranûn˘ch a 3 nezvûstné vojáky.

Tímto bojov˘m úspûchem oslavili pfií-
slu‰níci tankové brigády pfied 60 lety 28. fií-
jen v dlouhotrvající válce daleko od domo-
va.

Dovûtek: Plk. Otakar Riegel je obãanem
Rychvaldu. Vykonává 13 let funkci tajem-
níka âsOL, jednoty v Ostravû. V mûsíci ãer-
vnu t.r. byl zvolen na snûmu âeskosloven-
ské obce legionáfiské ãlenem republikového
v˘boru v Praze. Pfies svÛj vysok˘ vûk zastá-
val 8 let funkci pfiedsedy ZO âSBS ve Slez-
ské Ostravû a je ãlenem pfiedsednictva MûV
âSBS v Ostravû.

(Dokonãení ze str. 1)

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY DO SENÁTU
V rámci placené inzerce zvefiejÀujeme reklamu jednotliv˘ch kandidá-

tÛ do Senátu. Pfiíspûvky jsou fiazeny v pofiadí podle ãísel, která jim byla
vylosována na Magistrátu mûsta Ostravy. âíslo 10 nebylo pfiidûleno. Re-
dakce nezodpovídá za obsah.

 

Do Senátu Parlamentu âeské republiky kandiduji z pradávné
touhy lidstva vûci mûnit a ruku na srdce, v na‰í zemi je je‰tû spous-
ta vûcí, které si zmûnu zaslouÏí. 

Narodila jsem se v Ostravû a v Ostravû proÏila cel˘ svÛj Ïivot.
Znám a vnímám kaÏdodenní problémy a starosti zdej‰ích lidí.
VÏdy jsem fiíkala, Ïe Ostrava má pro mû zvlá‰tní kouzlo. Ostrava
je pfiirozen˘m centrem Moravskoslezského kraje, kter˘ je v poãtu
obyvatel první v rámci celé âeské republiky, vãetnû Prahy. KdyÏ
se v‰ak podíváme na mnoÏství finanãních prostfiedkÛ, které plynou
ze státní kasy do na‰eho kraje, na‰eho mûsta, rázem se ocitáme na
jednom z posledních míst. S tím se nemÛÏu a nechci smífiit. Chci
a budu ve spolupráci s mûstem a starosty jednotliv˘ch mûstsk˘ch
obvodÛ za Ostravu v Praze zdravû lobbovat. Jsem si jista, Ïe oby-
vatelé na‰eho mûsta si to zaslouÏí. Práci v politice chápu jako kaÏ-
dodenní sluÏbu obãanÛm. Od roku 1990 jsem ãlenkou Zastupitel-
stva mûsta Ostravy a v‰echny své zku‰enosti ze ãtrnáctileté práce
v komunální politice chci vyuÏít a prodat v Senátu.

Va‰e Hana Heráková

MUDr. Hana Heráková
- kandidátka do Senátu
za Obãanskou 
demokratickou stranu

Pozdrav z fronty

Dbejte na schůdnost chodníků
UpozorÀujeme obãany, Ïe podle záko-

na ã. 13/1997 Sb. o pozemních komuni-
kacích, v platném znûní, a Vyhlá‰ky
mûsta Ostravy ã. 11/1997 o udrÏování
ãistoty vefiejného prostranství zodpoví-
dají za schÛdnost chodníkÛ podél sv˘ch
nemovitostí v dobû nepfiízniv˘ch povûtr-
nostních podmínek – vánic, mrznoucího
de‰tû, oblev, dlouhodobého snûÏení a-
pod. Závady ve schÛdnosti na chodní-
cích je nutno odstranit nejpozdûji do 24

hodin po spadu snûhu, pfiiãemÏ se zmír-
Àováním závad ve schÛdnosti musí b˘t
zapoãato bez zbyteãn˘ch odkladÛ pfiimû-
fienû ke vzniklé situaci. ZároveÀ apeluje-
me na majitele motorov˘ch vozidel, aby
své automobily odstavovali v souladu
s vyhlá‰kou ã. 30/2001 Sb. tak, aby ne-
bránily prÛjezdu ãisticích mechanismÛ,
pluhÛ a vozidel.

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru D a KS

UpozorÀujeme provozovatele mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, Ïe od
1. 11. 2004 dochází ke zmûnû OZV ã. 11/2000 – Statut mûsta Ostravy, kdy
pfiecházejí kompetence, vypl˘vající z paragrafu 50 zákona ã. 86/2002 Sb.
o ochranû ovzdu‰í, v platném znûní, v plné mífie z odboru v˘stavby, ÎP a VH
ÚMOb Slezská Ostrava na odbor ÎP Magistrátu mûsta Ostravy.

MVDr. Miloslav ·ustek, odbor v˘stavby, úsek ÎP a VH
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PPPP RRRR YYYY ČČČČ
s dnešními parlamentními stranami

Nebát se

nelhát

a nekrást

to Vám vzkazují bezpartijní kandidát 
na senátora

ostravský podnikatel

MAXMILIÁN ŠIMEK
a

předseda Strany práce

RADOSLAV ŠTĚDROŇ

vše na www.stranaprace.cz

Kandidát ã. 6 pro senátní volby
– ing. Jaroslav Broulík se ptá:

Máte Ostravu skuteãnû rádi a chcete, aby
Va‰e Ostrava získala svûtovou proslulost?

Víte, Ïe probíhá boj o zápis nûkolika os-
travsk˘ch památek do Seznamu svûtového
kulturního dûdictví UNESCO?

Takové památky pfiitahují hosty z celého
svûta. Stávají se velkou pfiíleÏitostí pro ekono-
mick˘ rozvoj mûsta. Tato ‰ance mÛÏe b˘t pro-
marnûna!

Dejte svÛj hlas v senátních volbách ing.
Jaroslavu Broulíkovi! 

Jako senátor bude moci v Praze dohlédnout,
aby se na Ostravu nezapomnûlo a co nejdfiíve
se pfiifiadila k ostatním svûtoznám˘m místÛm
ze seznamu UNESCO.

Vá‰ hlas v senátních volbách bude tak
hlasem pro svûtoznámou Ostravu!

Ing. Vladimír Smetana
kandidát Strany zdravého rozumu

VáÏení obãané – voliãi,
na tomto malém prostoru se Vám nemohu prezento-
vat tak, jak bych si pfiál, ani Vám sdûlit své pfiedstavy
mé pfiípadné budoucí ãinnosti v Senátu. Proto Vám
budou doruãeny do Va‰ich domácností prostfiednic-
tvím âeské po‰ty letáãky, kde se Vám pokusím více 

osvûtlit své plány, a kde Vás také blíÏe seznámím se stranou, za kterou kandiduji,
a která bohuÏel není v na‰em regionu pfiíli‰ v povûdomí obãanÛ. Na‰e politické klima
je takové, Ïe neparlamentní strany nemají ‰anci získat prostor v médiích. Urãitû vidí-
te, co se momentálnû kolem Vás dûje, koho stále vidíte na obrazovkách, byÈ by tam
mlátili prázdnou slámu. V televizi vidím stále stejné obliãeje, tytéÏ politiky sly‰ím ze
v‰ech rozhlasov˘ch stanic, stále titíÏ lidé jsou v denním tisku. Souãasnému obsazení
v‰ech politick˘ch a mocensk˘ch sloÏek, vãetnû médií, velice vyhovuje souãasnû zave-
den˘ systém, kde fungují staré známosti, dohody, k‰efty a snaha nic na tom nemûnit.
Vedoucí pozice ve vefiejnoprávních médiích jsou obsazovány souãasn˘mi vládnoucími
stranami. Dosazení „‰éfové“ nyní, pfied volbami, prokazují svou loajalitu a vdûk. Vá-
Ïení voliãi. Nebojte se zmûny! PouÏijte zdrav˘ rozum a volte podle nûj! Nenechte se 
ovlivnit bombastick˘mi kampanûmi, uspofiádan˘mi z Va‰ich daní. Je tfieba na‰i poli-
tickou scénu tro‰ku provûtrat. Stát je pro obãana a ne obãan pro stát. Va‰í mocí je vo-
lební právo. VyuÏijte je. Je to Va‰e jediná ‰ance. My nestojíme o vládu. Na‰ím cílem je
z opozice kontrolovat, provûfiovat, Ïádat osobní (politickou, hmotnou i trestnûprávní)
odpovûdnost celého státního aparátu vãetnû politikÛ na v‰ech úrovních. Ve státním 
aparátu poÏadovat kvalifikovanost, odbornost a hlavnû: ne jen formální plnûní úkolÛ.
Toho se souãasné parlamentní strany bojí. Pod rÛzn˘mi záminkami se Vás snaÏí pfie-
svûdãit, Ïe volbou kohokoliv jiného, neÏ jich, destabilizujete politick˘ systém. Není to
pravda. Pokud do Senátu, do krajsk˘ch zastupitelstev i do jin˘ch volen˘ch orgánÛ
pfiibudou nové malé strany, donutí  to ty velké, aby místo jist˘ch hlasování podle nafií-
zení stranick˘ch aparátÛ, hledaly cesty, jak s ostatními nalézt to nejlep‰í pro obãany,
a pak teprve získat vût‰inu. 

VáÏení obãané, samozfiejmû bych byl rád, kdybych získal Va‰e hlasy ve volbách do
Senátu. Samozfiejmû bych si pfiál, aby strana, za kterou kandiduji, dostala Va‰e hlasy
ve volbách do krajského zastupitelstva. 

Pokud si pfiejete jistotu, Ïe v‰e bude probíhat tak jako dosud, volte
zástupce parlamentních stran. Tito se pak jiÏ pfiedem dohodnou, jak co

schválit, bez ohledu na obsah a dÛsledky. Pokud chcete zmûnu, volte 
NÁS !!! 

Ale aÈ jiÏ budete volit kohokoliv, v kaÏdém pfiípadû jdûte volit !



4 ❏ SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY

Kdo jsem, 
proã kandiduji 
a proã do Senátu? 

Jmenuji se Jifií Hofiínek, narodil jsem se 14. 6. 1959 v Ostravû a v Ostravû Ïiji. Byd-
lím v Ostravû-Staré Bûlé na Junácké ulici 134, jsem Ïenat˘, s manÏelkou Veronikou
máme dvû dcery a tfii syny. Mám vysoko‰kolské vzdûlání, od roku 1991 jsem ãlenem
KDU-âSL.

Mnozí z m˘ch znám˘ch a blízk˘ch mi kladou otázku: „Proã jde‰ do Senátu, to je tak
dobrá trafika na doÏití, je‰tû tak, kdybys ho chtûl zru‰it!?“

Asi bych u mnoh˘ch uspûl, kdyby m˘m volebním heslem bylo „Za zru‰ení Senátu
do Senátu!“.

Mám nûkolik praktick˘ch dÛvodÛ, proã ne zru‰ení, ale naopak zahofiení.
1. Jmenuji se Hofiínek a není m˘m zvykem nûco niãit, ale to, co je, aÈ se rozhofií! 
A tak je to i v pfiípadû Senátu.
2. Senát, pokud jej dobfie vnímám, není kolbi‰tû politick˘ch stran, jak je tomu u Po-

slanecké snûmovny: líbí se mi pfiísloví dvakrát mûfi, jednou fieÏ. ProtoÏe nûkteré fiezy se
uÏ nedají napravit. Je pravda, Ïe pokud jde o bûÏné zákony, Poslanecká snûmovna mÛ-
Ïe nakonec Senát pfiehlasovat, pokud v‰ak jde o ústavu a zákony, které stanovují pravi-
dla politické soutûÏe, je Senát nepfiehlasovateln˘. 

3. Jedenáct let pracuji v Charitû. Nejprve jako fiadov˘ pracovník, potom jako fieditel
Charity Ostrava a nyní jako fieditel Diecézní charity ostravsko-opavské. Jedenáct let
v Charitû, to je jedenáct let sluÏby pro lidi a s lidmi. O své práci nesvûdãím, o mé – na-
‰í práci svûdãí skutky a lidé. Stejnû tak spatfiuji své hlavní poslání v Senátu. B˘t tady
pro lidi. Pro lidi by bylo málo! Je dÛleÏité b˘t s lidmi a s lidmi spolupracovat. Jsem hlu-
boce pfiesvûdãen, Ïe Senát tento prostor poskytuje v dostateãné mífie.

Chci konat prospû‰né vûci pro lidi z Ostravy a v Ostravû. 
Mám rád lidi, v˘tvarné umûní, architekturu, pfiírodu, práci na zahrádce, dobrou

hudbu, cestování, obecnû sport a trochu dobrodruÏství.
Ostrava je tfietí nejvût‰í mûsto na‰í republiky a urãitû si zaslouÏí maximální pozor-

nost a péãi.
Rád bych Vás v mûsíci fiíjnu v‰echny nav‰tívil, vím v‰ak, Ïe to není v m˘ch silách.

Pfiesto bude mou snahou nav‰tívit alespoÀ nûkteré ãásti Ostravy a mluvit s Vámi! 
Ucházím se o Vá‰ hlas v senátních volbách na podzim 2004. Pokud shledáte, Ïe jsem
tím vhodn˘m kandidátem, volte ãíslo 7 – Jifií Hofiínek, kandidát do Senátu.

Ing. Jan âernota
Je mu 60 let, pÛsobí jiÏ ãtvrté funkãní období jako starosta mûstské ãásti

Ostravy-Ho‰Èálkovic a souãasnû v druhém funkãním období jako ãlen Zastu-
pitelstva mûsta Ostravy. Vyuãil se elektromechanikem, od roku 1965 praco-
val na Vysoké ‰kole báÀské v rÛzn˘ch pozicích v oblasti v˘poãetní techniky.
Na politice jej osobnû pfiitahuje moÏnost pomoci lidem a víra ve zmûnu k lep-
‰ímu, coÏ vychází z jeho nezmûrného optimismu. „Lidé fiíkají, Ïe jsem naivní.
JestliÏe ale chceme, aby v Ostravû a okolí Ïily dal‰í generace rády a spokoje-
nû, tak se musíme zmûnit a více zapojit obyvatele mûst a obcí do vefiejného Ïi-
vota,“ tvrdí. Chtûl by, aby pojmy, jako je ãestnost, spolehlivost, spravedlnost,
skromnost ãi sebekázeÀ, také v na‰í zemi nab˘valy na v˘znamu, nezÛstaly jen
slovy a skuteãnû se staly Ïivou a nedílnou souãástí politické scény. 

Proã jste se rozhodl kandidovat na senátora ve volebním obvodu 
ã. 70 Ostrava-mûsto za SNK sdruÏení nezávisl˘ch?

Vím, co lidé v Ostravû chtûjí. Ostrava je specifická tím, Ïe má tfiiadvacet
obvodÛ od vesnického typu po obvody s bytovou v˘stavbou. Vím také, Ïe
v mal˘ch obvodech je daleko vût‰í upfiímnost lidí, ktefií se více podílí na fie-
‰ení problémÛ, kdeÏto pro mûstské ãásti je typická anonymita. M˘m pfiáním
je, aby se politika více pfiiblíÏila lidem, coÏ je i volebním cílem SNK sdruÏe-
ní nezávisl˘ch.

Na ãem se chcete podílet a co hodláte prosazovat?
Prosazovat chci zejména pfiehlednost v zákonech, vymahatelnost zákona

a bezpeãnost v na‰ich obcích a mûstech. M˘m cílem je vrátit politiku k li-
dem napfiíklad prostfiednictvím referenda a podobnû. ZároveÀ by dle mého
názoru mûlo docházet k pravidelné obmûnû lidí, rozhodujících o Ïivotû
v na‰í zemi. Myslím, Ïe kaÏdá funkce ve státû by mûla b˘t ãasovû omezena. 

Co dle Va‰eho názoru lidi na Ostravsku trápí?
Hlavnû vysoká nezamûstnanost a nedostatek pracovních pfiíleÏitostí. Bo-

huÏel se z velké ãásti ru‰en˘ tûÏk˘ prÛmysl nepodafiilo k dne‰nímu dni na-
hradit jin˘mi aktivitami. DÛleÏitá je v souãasné dobû vût‰í podpora stfiední-
ho a zejména pak malého podnikání. 

A na závûr: Rád bych se touto cestou omluvil v‰em voliãÛm, které jsem
nemohl osobnû oslovit v rámci rÛzn˘ch besed a setkání, neboÈ v období vo-
lební kampanû mû postihla váÏná dopravní nehoda, ze které se v souãasné
dobû stále zotavuji v nemocnici.

VOLTE

ã. 11
VáÏení spoluobãané,

ucházím se o Va‰i podporu v nastávajících senátních volbách ve volebním obvodû Ostra-
va-mûsto za âeskou stranu sociálnû demokratickou. Provázejí mû podobné radosti a zár-
mutky, i já se setkávám s obdobn˘mi starostmi jako Vy, ani mnû se nevyh˘bají kaÏdoden-
ní problémy. Setkávám se s nimi neustále jako komunální politik, aÈ uÏ jako starosta mûst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, nebo jako zastupitel Statutárního mûsta Ostravy,
kde jsem zároveÀ pfiedsedou komise na podporu ekonomického rozvoje mûsta. M˘m ob-
vodem je Ostrava, m˘m cílem je její promûna tak, aby se stala mûstem evropského stfiihu,
které bude uspokojovat nejenom své obãany, ale stane se pfiitaÏliv˘m i pro nové obyvatele
a náv‰tûvníky.

Cesta je jediná, pfiivést do tohoto mûsta dal‰í investice a podpofiit rozvoj malého a stfied-
ního podnikání, kter˘ pfiinese lidem práci. Ruku v ruce s tím musíme dbát na odstranûní sta-
r˘ch ekologick˘ch zátûÏí, které byly zpÛsobeny prÛmyslovou ãinností, jako jsou laguny,
dolní oblast Vítkovic, Karolina aj. Ostrava musí b˘t ãistá, barevná, voÀavá a dobfie propoje-
ná s okolním svûtem. Znamená to také v termínu dokonãit dálnici D 47 a navazující komu-
nikace. To je na‰e spoleãná cesta.

Znám Ïivot ze v‰ech moÏn˘ch stran, vím, co je to bolest, vím ale také, co je to pocit
spokojenosti. Proto se ucházím o Va‰i pfiízeÀ ve volbách do Senátu. Slibuji, Ïe v pfiípadû
volebního úspûchu budu pracovat po celé období s takov˘m nasazením, na jaké jsem zvy-
kl˘, tedy takov˘m zpÛsobem, abych se Vám mohl na konci volebního období podívat do
oãí a mûli jsme spoleãn˘ pocit, Ïe jsem udûlal mnohé nejen pro Ostravu, ale i pro kaÏdého
jednotlivce, kter˘ mi dal dÛvûru.

Vojtûch Mynáfi,
Vá‰ budoucí senátor za âSSD, 

www.vojtechmynar.cz

Práce 
pro 

obãany 
rozhodne


