ZPRAVODAJ

senátora Zdeňka Nytry
VEŘEJNÉ SLYŠENÍ: „NÁŠ KRAJ ÚDAJNĚ
NENÍ POSTIŽENÝM REGIONEM“
Za účasti desítek zástupců ze strukturálně
postižených regionů (Ústecký, Karlovarský
a Moravskoslezský kraj), zástupců obou
komor Parlamentu, europoslanců, předsedy
vlády Andreje Babiše i dalších členů vlády
se v Senátu uskutečnilo 29.1. 2019 veřejné
slyšení k hospodářské a sociální situaci
v těchto regionech.
Předseda vlády A. Babiš: Mezi strukturálně
postiženými regiony panují rozdíly, je třeba
zvolit individuální přístup. Nejhůře je na tom
Karlovarský kraj kvůli chybějící dálnici a s tím
souvisejícím nezájmem investorů, nejlépe kraj
Moravskoslezský. Díky programu RE:START
se mají kraje „ celkem dobře, řekl bych i skvěle.
Jsou na tom finančně podstatně líp než stát,
který je zadlužený. Od roku 2013 do roku
2017 dostaly kraje navíc 17,7 miliardy korun.
Za rok 2018 to bude 8,5 miliard,“ řekl premiér.
Ministryně pro místní rozvoj K. Dostálová
(za ANO): Vloni bylo ve vládním
programu RE:START na hospodářskou
přeměnu uvedených tří krajů k dispozici
12 miliard korun. Dalších šest miliard
korun z unijních fondů bude poskytnuto
na školství, zdravotnictví, životní prostředí
a infrastruktury. Samy regiony si musí určit
strategické projekty, které povedou k reálné
změně. „Určitě to nejsou rekonstrukce
kapliček a místních komunikací, to musí být
strategické projekty typu Karlovarský kraj
- dálnice, vysoké školství, Ústecký kraj - boj
s chudobou, boj s nepřizpůsobivými, abychom
je lépe začleňovali do společnosti, V případě
Moravskoslezského kraje se už díky bezpočtu
projektů z Ostravska stává metropolitní
oblast.“

Od některých účastníků slyšení zaznívala kritika
činnosti vládního zmocněnce pro postižené
regiony Jiřího Ciencialy. Premiér Babiš: „Už nás
stál 18 miliónů Kč a proč existuje, když máme
ministry a hejtmany.“ - Jeho agendu- program
RE: START - vláda převedla na ministerstvo
pro místní rozvoj. Úřad vládního zmocněnce
bude ale zachován a jeho agenda se vztahuje
k ministerstvu průmyslu.

Ondřej Slach z katedry sociální geografie
a regionálního rozvoje Ostravské univerzity
ukázal na zahraničních zkušenostech, že odliv
obyvatel z postižených regionů je primárně
příčinou nízkých mezd. Vzdělávání na všech
stupních, investice do lidí jsou určující pro
budoucnost. Kopírování struktur z jiných
úspěšných regionů ještě nezajistí, že „ u nás“
dosáhneme stejného efektu. Kvalita života
rozhoduje, kde lidé chtějí a budou žít
a naopak- odkud budou odcházet.
Senátor M. Vystrčil: nemáme kritéria, podle
nichž můžeme odpovědně hodnotit kvalitu
života. Výše HDP na hlavu to není!
Senátor Zbyněk Linhart Linhart, předseda
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí: „Tyto regiony musíme proti
ostatním výrazně zvýhodnit:
✱ Finance EU v období 2021 – 2027 přednostně
ve prospěch nejpotřebnějších regionů- k nim
patří Ústecko, Karlovarsko, ale i severní polovina
Olomouckého kraje.
✱ Přerozdělování daní v jejich prospěch.
✱ Budování veřejné infrastruktury a občanské
vybavenosti.
✱ Dlouhodobé investice do lidí a vzdělání atd.
Konečně zlepšovat kvalitu života lidí, kteří
v těchto regionech žiji.“
Premiér Babiš uvedl, že se chystá zákon
o zrušení investičních pobídek pro budování
montoven, na kterých stát za 15 let vyplatil 50
miliard korun. Podporovat chce nyní investice
s přidanou hodnotou.

V Ománu (25. - 28. 3.)
35 podnikatelů, 2 senátorky, 3 senátoři
(mezi nimi i ZN) a náš předseda Kubera.
Návštěvu zaznamenaly všechny místní
deníky. Zůstává po nás:
1. Výstava „30 let svobody v České republice“ - vznik OF a sametová revoluce
2. Podepsaná dohoda o zavedení přímého leteckého spojení Praha - Omán
3. Noví ománští klienti českých lázní
4. Unikátní česká technologie na získávání vody ze vzduchu.

duben 2019

Předseda Senátu Jaroslav Kubera
navštíví Ostravu. 17. dubna V 17.30 hod.
beseda s občany v kulturním domě AKORD,
nám SNP, Jih.

Mám přátel pár… díky vám

Děkuji vám všem za zájem, za komentáře,
za všechny vaše liky.

Senátorská kancelář
Sokolská třída 1204/8, Ostrava.
Návštěvním dnem je každé pondělí od 11
do 16 hod. Můžete mě kontaktovat i mimo
návštěvní den.
Telefon: 727 852 390
E–mail: senat.nytra@gmail.com

Najdete mě také
facebook.com/NytraZdenek
twitter.com/zdeneknytra
https://www.instagram.com/
zdeneknytra2018/

www. zdeneknytra.cz

Sucho a kůrovec

Celodenní debatu v Senátu na téma sociální a ekonomické situace v regionech Ústecko, Karlovarsko
a Moravskoslezsko moderoval senátor Zdeněk Nytra. U předsednického stolu (zleva) europoslanec
Stanislav Polčák a senátor Zdeněk Linhart.

V SENÁTU SE NEVTIPKUJE...
5. schůze (29. a 30. 1.)

U řečnického pultu se nevtipkuje, když
už, tak nechtěně. Posuďte sami: Paní
ministryně financí nám vážně sdělila,
že snížením spotřební daně na lahvové
pivo o 6 slovy šest haléřů na litr se zásadně zvýší dostupnost lahvového piva.
Na tiskové konferenci našeho klubu jsem se
věnoval problematice GDPR – tyto zkratky,
které se navíc vyslovují anglicky, se vztahují
k ochraně osobních údajů. O co jde: vláda
dodala do Senátu zákony s touto problematikou tři čtvrtě roku po skončení adaptační
lhůty. Zároveň k tomu „přilepila“ i úpravu
zákona o svobodném přístupu k informacím
a změnu zákona o zdravotních službách.
Proč s tím nesouhlasíme? - nejenže byl zákon
dodán pozdě, ale s „přílepky“ bude naprosto
nepřehledný, jde přece o věci, které spolu
vůbec nesouvisejí!
Za dva dny jsme absolvovali takřka půl stovku hlasování. Ve zkratce tedy ty nejdůležitější:
• 8. říjen se stane Památným dnem sokolstva
– Toho dne v roce 1941 R. Heydrich nechal
Sokol rozpustit.
• Senát nepodpořil rezoluci požadující uznat
biotroniku jako doplněk klasické medicíny.
• Lékárníci musí ověřovat v rámci boje proti
padělkům pravost léků.
• Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším
postižením se zvýší od 1. 4, 2019 o 6000
korun na 19.200 korun měsíčně, příspěvek
na péči o těžce postižené od 1.7.o 4000
korun na 12.800 až 13.900 korun měsíčně
podle věku. Navýšení se bude týkat zhruba
110 000 osob, z toho 25 000 plně závislých,
které potřebují celodenní péči. Za poskytnutí
terénních sociálních služeb nyní lidé platí 130
korun za hodinu. Po zvýšení příspěvku si tak
mohou zaplatit péči v rozsahu 4 hod. 45 min.

6. schůze (26.2.)

Senát odmítl návrh KSČM na zdanění peněžitých náhrad, které církve
dostávají od státu za majetek nevydaný
v restitucích.
Proti se během tříhodinového projednávání
postavili nejen zástupci nevládních stran,
kteří mají v horní komoře většinu, ale i vládní
ČSSD. Novelu o majetkovém vyrovnání státu
s církvemi hodlá opozice napadnout u Ústavního soudu, pokud Sněmovna senátní veto
přehlasuje.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS)
označil novelu za „mimořádnou drzost“. Podle
předsedy výboru pro lidská práva Jiřího Drahoše (za STAN) je za novelou „snaha některých stran nahnat body u záměrně dezinformované veřejnosti.“ Neměli bychom dopustit,
aby tady někdo psal dějiny politické svévole,
to už tady bylo,“ dodal šéf senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý).
Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS)
uvedl, že stát za komunistické éry z církevního
majetku „neřestně tyl“, neboť takto získal 251,5
miliardy korun, zatímco církvím na jejich
činnost dal 60 miliard.
„Za rok 2017 odvedla státu katolická církev
500 mil. Kč na daních a na sociálním a zdravotním pojištění. Ve stejném roce dostaly
od státu na příspěvcích 4 politické strany,
které ve Sněmovně schválily zdanění církevních restitucí, 312 miliónů Kč. (KSČM,
ČSSD, ANO, SPD.)“
Touto statistikou jsem přispěl v Senátu k debatě, v níž kluby ODS, STAN a KDU- ČSL
a nezávislí, prohlásily zdanění za nestoudnost. A padala ještě ostřejší slova, to vše
k výročí „Vítězného února.
Jen 2 senátoři za ANO a jeden bývalý komunista hlasovali pro zdanění, 64 ne.

Více zpráv z jednání Senátu na http://www.zdeneknytra.cz/senat/zpravy-ze-senatu

✱ Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy.
Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. Senát proto
podpořil novelu lesního zákona, která
umožní lesníkům soustředit těžbu do míst,
která ještě lze zachránit. Nemusely by se
tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz
vylétl. Výjimky by mohly platit pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic.
Na dokreslení tohoto problému úryvek z diskuse: „ Ministr Brabec říká, že
kůrovec doletí nejvýše pár desítek metrů;
není to pravda; při vhodných podmínkách
může kůrovec napadnout i vzdálené lesy.
Šíří se i dopravou napadeného dřeva.
Ministr R. Brabec: „Vyzkoušíme všechny
možnosti záchrany. Nikdo z nás, ani z těch
největších odborníků, nemůže vědět, co
nakonec zabere.“

7. schůze (20. 3.)

Na programu byla vysoce politická
témata – volba ústavního soudce (Aleš
Gerloch neuspěl) - i problémy s kůrovcem. Diskuse ukázala, že „všechno“ je
politika.

Aby Česká republika nemohla být v rámci
Evropské unie přehlasována v daňových
věcech, Senát preferuje zachování jednomyslnosti při rozhodování v této oblasti daní
a nesouhlasí se změnou z jednomyslného
rozhodování na rozhodování kvalifikovanou
většinou.
Senát reagoval na petici občanů (podepsalo
jí přes 37 tisíc lidí), jež vyzývala k „ukončení genocidy praktikujících organizace
Falun Gong páchané čínským režimem“.
Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner,: „Asi
nejstrašnější je právě situace s odebírám
orgánů. V roce 2016 přijal Evropský parlament prohlášení vyzývající k ukončení praktik
odebírání orgánů vězňům svědomí.“
Senátoři požádali českou vládu a prezidenta
Zemana, aby vyzvala čínskou vládu k ukončení této praxe a aby i další lidé věznění kvůli
své víře (křesťané, muslimové) nebo etnické
příslušnosti (Ujguři a jiné národnosti) byli
propuštěni z vězení a převýchovných pracovních táborů.

Občané věří Senátu
V roce 2018 Senát obdržel
19 peticí, z toho 7 bylo s více jak
10 tisíci podpisy. Celkem v roce
2018 dostal Senát 3 441 podání
od občanů, skupin a organizací.
Nejčastější podání se týkala
sociální politiky, činnosti soudů,
práce exekutorů a migrace.

NÁVŠTĚVY V SENÁTNÍM OBVODU č. 70
Město Šenov chce
přesunout nádraží

Obecní úřad
na renesančním zámku

Vlaková zastávka Šenov na trati Ostrava – Český
Těšín je v současnosti minimálně využívána.
Nachází se totiž prakticky v polích – nejbližší
stanoviště pro přestup na autobusy je vzdálen
asi 800 metrů – a navíc, dostat se z jedné strany
zastávky na druhou znamená překonat vzdálenost
1 400 metrů

Stará ves se oprávněně může pyšnit renezančním zámkem a goticko- renesančním kostelem.
Duchovní dědictví minulosti oživují Staroveské obecní slavnosti- konají se každoročně
v červnu- se starobylou tradiční „jizdou kole
obila“, zvyky, písně a tance Lašska uchovává
národopisný soubor Ondřejnica. Stará Ves, jejíž
součástí je i Košatka má však všechny vymoženosti moderní doby: plynofikaci, vodovod,
kanalizaci, dopravní obsluhu atd.

Město Šenov proto navrhuje přeložit nádraží asi
o 500 metrů směrem na Havířov. Tam se totiž nachází autobusová zastávka pro šest místních spojů
a další tři tudy projíždějí. Tím by se nejen Šenovským, ale i občanům okolních obcí jako jsou
Václavovice, Kaňovice, Sedliště, Dolní Datyně
a Petřvald umožnil snadnější přístup na železnici,
coby rychlejší a ekologičtější způsob dopravy.

Petřkovice: se starostou Ivo Mikulicou

(ODS) u sochy TGM před radnicí. Petřkovice
patří k menším městským ostravským obvodům
/ 3 200 obyvatel/, ale lidské osídlení zde je rozhodně nejstarší- na kopci Landeku jsou doloženi
lovci mamutů před 25 tisíci léty. – V současném
volebním období plánuje radnice dostavbu mateřské školy, je nutné zvýšit její kapacitu. V Petřkovicích obyvatel- a tedy i dětí- stále přibývá.

bude sídlit- ve 2. podlaží – veřejná knihovna,
k dispozici budou i reprezentační historické
prostory, pamatováno je i na restauraci. Na rekonstrukci se podílely fondy Evropské unie 32,5 mil
Kč, z vlastních zdrojů bylo investováno 10 mil. Kč.

Společnost SŽDC/Správa železniční dopravní
cesty/, která připravuje modernizaci koridoru
Ostrava - Český Těšín, s iniciativou Šenova souhlasí. Nové nádraží má mít bezbariérový přístup
a město Šenov plánuje i vybudování parkoviště.

Zámecká věž bude zastřešena tak, jak tomu bylo
v minulosti. Na snímku se tzv. lucerna ještě před
usazením nachází před zámkem.

S šenovským starostou Janem Blažkem.

V roce 2004 byl obecní úřad přestěhován do nově
zrekonstruovaného a bezbariérově přístupného
přízemí zámku. Rekonstrukce celého objektu
finišuje a tento památkově chráněný objekt se
dostává i zvnějšku do podoby, jakou měl před 2.
světovou válkou. Kromě obecního úřadu v něm

Se staroveským starostou Daliborem Dvořákem.

JAKOU EKONOMIKU CHCEME V BUDOUCNOSTI?
Evropská komise ji charakterizuje
jako prosperující, moderní, konkurenceschopnou a klimaticky
neutrální
Na úvod fakta z vystoupení ministra životního
prostředí Brabce:
„Česká republika je zhruba na 36 % snížení emisí
za minulý rok oproti roku 1990. Naším cílem
je 40 % do roku 2030. Jakým způsobem by ČR
mohla snížit emise o 80 – 90 % oproti roku 1990
v roce 2050? Naprostá revoluce ve všem. Jsem
trošku skeptický z hlediska spíš světa, ani ne tak
Evropské unie.“

V diskusi jsem komentoval zprávu
EK následovně:
✱ „Díky snaze EU dosáhnout do roku 2020
svých cílů v oblasti energetiky a klimatu již
vznikla nová průmyslová odvětví a pracovní
místa.“ - S tím souhlasím, ale obávám se, že více
pracovních míst zaniklo, resp. v nejbližší době
zanikne s útlumem těžby, s opatřením na zpracování oceli atd.

✱ „V současnosti je v Evropě více než polovina
dodávek elektrické energie bez emisí skleníkových
plynů.“ - O tom si dovolím pochybovat, protože
jeden klasický větrník představuje 300 tun oceli
a 150 tun cementu. Tento materiál není započítán,
takže nejde o zcela bezemisní výrobu energie.
✱ „Energetický systém se opírá o bezpečné
a udržitelné zásobování energií, s podporou celoevropského přístupu, založeného na trhu.“- Měli
bychom zbystřit, protože v jiném odstavci se píše,
že do roku 2050 bude z obnovitelných zdrojů
energie většinou příbřežních pocházet více než
80 % energie. My ale nemáme žádné moře, takže
energii vyrábět v tomto případě nebudeme.
✱ Modernizace a dekarbonizace ekonomiky
EU bude vyžadovat značné dodatečné investice,
za velkou většinu těchto investic budou odpovědné soukromé podniky a domácnosti.

Situace na Ostravsku
Byl bych velice nerad, kdyby moje vystoupení
vyznělo tak, že nechceme nic dělat. Ano, chraňme planetu, ale rozumně. Dlouho jsme bojovali
s Polskem při znečišťování životního prostředí.
Mohli jsme zavřít všechny fabriky, odstavit

všechna auta a životní prostředí by se v Ostravě
a Třinci zas tak moc nezměnilo, protože Polsko
mělo udělenou výjimku a začalo životní prostředí de facto řešit seriózně v loňském roce.

Zkušenosti z Německa
Před 3 týdny jsem byl na krátké cestě v Německu,
v Dortmundu a v Essenu, tam to funguje naprosto perfektně . Díky tomu, že mají na to podmínky,
tak z větru vyrobí elektrickou energii, z té vodík,
který stlačí 70 atmosférami, protože ten se skladuje podstatně efektivněji než elektrická energie.
A když nefouká, tak z vodíku vyrobí zpátky
elektrickou energii. Jsou ale pokrytečtí, protože
zavírají šachty a omezují ocelářskou výrobu,
ale potřebné produkty dovážejí z jiných zemi.
Než v Německu zavřou šachtu, spolková vláda,
zemská vláda a podnikatelský subjekt se dohodnou, co tam bude. Umějí přitáhnout soukromý
kapitál, ale dávají tam hrozné prachy z veřejných
rozpočtů. My to neumíme... Aglomerace ve Vítkovicích je de facto zbourána 15 let, dodneška
se neví, co s ni, atd. Za dva roky bude zasypána
šachta v Paskově, a nikdo- vláda, kraj – budoucnost neřeší.

Zdeněk Nytra: senátní diskuse ke zprávě EK o budoucnosti ekonomiky do roku 2050.

OBVOD Č. 70

kaleidoskop
Více zpráv ze 70. obvodu na http://
www.zdeneknytra.cz/obvod/zpravy-z-obvodu
Letitý soudní spor Ostravy se společností Amadeus Real, která v roce 2010 chtěla
rekonstruovat bývalý obchodní dům Ostravica
– Textilia definitivně skončil. Nejvyšší soud
zamítl dovolání developera na náhradu škody
(cca 1,5 miliardy korun) za zmařenou investici.
/Vizualizace ukazuje, jak měl interiér OD vypadat/. „Verdikt soudu odblokoval po letech
možnosti rozvoje lokality,“ uvedl k tomu
primátor Macura. – Současným majitelem
komplexu Ostravica – Textilia je společnost
patřící developerovi Danielu Zemanovi,
který si dlouhodobě stěžoval na bývalé vedení
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(OSTRAVAK). „Jsou nám zakazovány jakékoliv snahy oživit Ostravici způsobem, který je
v místě a čase rozumný, ale vzdaluje se dnes již
zcela vyžilému účelu módního domu.“

30 let hyzdil skelet rozestavěného sídla
komunistů centrum Ostravy. Dnes už hledá nájemníky. Objekt patří firmě Smart Inovation Center /SIC/ a byl postaven z valné části za evropské
peníze. Původním majitelem skeletu byla firma
Red house /Rudý dům/, což je odkaz na komunistickou minulost této stavby.

Proč jsou Vítkovice
srdcem Ostravy?
Leží uprostřed města a srdcovitý tvar má
i katastrální území tohoto městského
obvodu.

Městské projekty, které změní centrum
Ostravy v tomto volebním období
• Moravskoslezská vědecká knihovna
v podobě tzv. černé kostky naproti Domu
kultury. (Zahájení stavby 2021)
• Bytový dům Nové lauby v těsném sousedství Masarykova náměstí. (Zahájení
stavby 2021)
• Objekty dvou fakult Ostravské univerzity
na Černé louce. Zahájení stavby 2020.

Konec snů o Jindřich Plaza
Nejvyšší budova v republice! Také s ní počítal
v roce 2007 projekt Jindřich Plaza na místě nynějšího Hotelového domu Jindřich na Nádražní ulici
v Mor. Ostravě.

Měl to být architektonicky i funkčně výjimečný
stavební areál počítající i s energií z obnovitelných zdrojů. Jeden z domů měl být dokonce
nejvyšší v Česku – 28 pater. To tvrdil majitel Ho-

telového domu Jindřich a investor nové výstavby,
skupina RPG Real Estate (RPG RE). Povolení
k demolici objektu měl, ale ten stojí v nezměněné
podobě do dneška, byl pouze oplocen. Proč se
nebouralo a poté nestavělo? Příčin je několik,
mezi ně patří hospodářská krize následujících
let, především však investiční a tím i finanční
náročnost celého projektu.
Koncem roku 2018 podává společnost Jindřich
Plaza Development na stavební úřad MOaP žádost o povolení změny stavby, která dostala název
Jindřich Center Píše se v něm:.stávající komplex
hotelového domu bude z větší části zachován,
odstraněn bude nižší objekt bývalé restaurace
a obchodních prostor. Nově se postaví pouze
parkovací objekt. Podle neoficiálního zdroje se
počítá se zahájením nejdříve v roce 2020.

Na radnici centrálního ostravského obvodu
Se starostkou Mor. Ostravy a Přívozu Zuzanou
Ožanovou diskutujeme nad rozšířením
Místecké ulice u haly TATRAN (Bonver aréna)
na čtyřproudovou vozovku. V centrálním
městském obvodu jsem byl v letech 2006- 2018
zastupitelem, složitou dopravní situaci dobře
znám. S paní starostkou jsme se shodli na tom,
že dalším problémem jsou projekty z let 2010
– 2018, které „zmrazilo“ bývalé vedení radnice
(OSTRAVAK). Protože obvod má omezené
rozpočtové možnosti, rozhodující investice,
které změní centrum, budou z rozpočtu
Statutárního města Ostravy.

Se starostkou městského obvodu Vítkovice
Radmilou Vlčkovou.
Paní starostka po návštěvě
na svůj fb napsala:
„Dnes zavítal na naši radnici ve Vítkovicích senátor
pan Ing. Zdeněk Nytra Velmi
příjemné setkání, na kterém jsme probrali
nejen strategický rozvoj našeho obvodu,
ale i témata, která denně řešíme. Je skvělé,
že pan senátor se zájímá o život občanů
v jednotlivých obvodech našeho města a takto může posunout informace dál směrem
do Prahy.“
ZN odpověděl: „Děkuji za příjemné setkání
i užitečné informace.“

Nová Ves bez Boříka
116 let fungoval v Nové Vsi hostinec
U Boříka. Otevřel jej v roce 1901 tehdejší
starosta František Darda a po jeho synovi
Bořivoji mu nikdo neřekl nikdo jinak
než U Boříka. Bořík byl hojně navštěvován do doby, kdy kolem něho projížděla
tramvaj ke svinovskému nádraží. /80.léta/.
Poté, co byly postaveny svinovské mosty
a trať odkloněna přímo na Porubu, zájem
postupně upadal,
Nová Ves je s 750 obyvateli nejmenším
ostravským městským obvodem. Nemají
zde ani školu, školku, poštu či veřejnou
knihovnu, ale bez hostince nezůstali: nazývá se Balkán.

