ZPRAVODAJ

senátora Zdeňka Nytry
COVID – 19 a velká i malá politika
Od ledna do června 2021 senátoři jednali
na devíti schůzích, většinu agendy tvořily
návrhy zákonů souvisejících s řešením
aktuální situace v boji s pandemií covidu
– 19. Senát se rovněž zaměřil i na důsledky mimořádných opatření vlády a uvedl
řadu kritických připomínek.
Jako příklad uvedu názvy několika článků
na svém webu:
✔ Včerejší opětovné vyhlášení nouzového
stavu je protiústavní
✔ Vláda očkování nezvládá
✔ Na „obětování“ dětí pandemii upozorňují
i odborné občanské iniciativy
✔ 7. schůze Senátu: „Kvalita nám předložených návrhů zákonů je špatná“
✔ Ze zákona o příspěvku zaměstnancům
v karanténě nejsme nadšení, ale podpoříme ho
✔ Navýšení ošetřovného rodičům podpoříme
Senát se zaměřil na dotační programy pro
podnikatele a vyzval vládu, aby bezodkladně zahájila podporu na principu náhrady
veškerých prokazatelných nákladů i principu
ušlých tržeb. Zabývali jsme se – a podali řadu
připomínek- k aktuální situaci v sociálních
službách.
Kritické výhrady jsme měli i k veřejným
zakázkám. Uvádím následující příklad:
Dodávka antigenních testů pro samotestování žáků ve školách v gesci Ministerstva
vnitra:
1) Zakázka byla realizována v rozporu
s požadavky zákona o finanční kontrole
ve veřejné správě
2) Požadavkem na nákup testovacích sad
výtěrem z nosu a vyloučením jiných
neinvazivních testů došlo k omezení
potenciálních dodavatelů… dopadem
mohla být méně výhodná cena

Senát se také vyjádřil k několika zahraničněpolitickým tématům.. m.j.
✔ Podpořil účast a zapojení Taiwanu
do Mezinárodní zdravotnické organizace,
z jejíhož jednání byl vyloučen, což z hlediska ochrany zdraví poškodilo zájmy 23
milionů jeho obyvatel. Poděkoval mu za to,
že poskytl dar linky na výrobu respirátorů,
desítky plicních ventilátorů a více než 1 milion roušek a respirátorů zdravotnickému
personálu sociálním pracovníkům v ČR.
✔ Odsoudil ruské angažmá v kauze Vrbětice
z hlediska ochrany životních zájmů ČR
a za akt státního terorismu vůči jednomu
státu EU a tedy vůči celé EU.
✔ Přijal stanovisko Senátorského klubu
ODS a TOP 09, které odmítá účast ruských a čínských firem v dostavbě jaderné
elektrárny Dukovany. Tento požadavek,
závazný pro vládu ČR, odsouhlasila
i Sněmovna.

„NE“ prodejním kvótám
na české potraviny!
Senát rozhodl o navrácení novely zákona
týkající se povinného podílu tuzemských
potravin v českých obchodech Sněmovně.
Senátory v tomto kroku podpořil i ministr zemědělství Miroslav Toman s tím, že
by zemědělci nebyli ani schopni některé
z kvót naplnit a velké části malých zemědělců a potravinářů by pak opatření mohlo
ublížit.
Senátoři jednoznačně vyjádřili podporu regionálním potravinám, ale ne způsobem, který
navrhla Poslanecká sněmovna. Bylo to vidět
i v závěrečném hlasování: vrátit zákon do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy
se vyslovilo 75 senátorů a nikdo nebyl proti.
Poslanecká sněmovna se následně s návrhy
Senátu ztotožnila. Hlavním cílem zákona je
tedy zákaz uvádění tzv. dvojí kvality na trh.

červen 2021
Paní ředitelka
Andrea Gibejová
z Domova
Magnólie
na Sirotčí ul.
ve Vítkovicích
si přebírá
respirátory.

Rozvážím respirátory - seniorům,
Armádě spásy, Unii olašských Romů. na úřady
městských obvodů, – podrobně na str. 4.

Co je sekunda ?

Novela zákona o metrologii zaujala snad
všechny senátory, se základními jednotkami se
potkáváme všichni denně. Na druhou stranu se
jedná o téma velmi odborné, a tak po krátké
rozpravě senátoři návrh zákona téměř jednomyslně schválili.
Takže např. sekunda (s), je vymezena „stanovením pevné číselné hodnoty frekvence ΔνCs,
přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné
struktury základního stavu atomu cesia 133
nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna
9 192 631 770, je-li vyjádřena v jednotce Hz,
která je rovna s–1“. - Pamatujete si to?

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

Aktuální průvodce volebním obvodem číslo 70
Nejznámější „Ostravak“, písničkář a básník Jaromír Nohavica, říká, že
„Ostrava je region razovity.“ - Těmito slovy jsem v úvodu představil „svůj“
volební obvod čtenářům druhého letošního čísla časopisu Senát (najdete
ho na stránkách www.senat.cz).
Možná, že DNA Ostraváků opravdu obohatil
speciální „Ostragen“, a proto jsou „rázovití“,
ale nechejme hovořit fakta za rok 2020: Poprvé
v dějinách Ostravy nebyla vyhlášena smogová
situace. Prostě žádná! O rok dříve byla vyhlášena pouze jediná. - Pětinu území města tvoří
zeleň, přičemž 90 % obyvatel bydlí do 300 metrů
od parku nebo jiné zelené oblasti. - Dopravní
podnik nepoužívá autobusy na naftový pohon
(zůstalo jich jen několik desítek jako provozní záloha). - Dvě státní a jedna soukromá vysoká škola mají více než 30 000 studentů. Středních škol
jsou desítky, profesionálních divadel deset, a jaké
herce v Ostravě máme! Atd. V dolech se nefárá,
těžní věže zůstaly jako technické památky…

Zvu vás na krátký výlet volebním
obvodem číslo 70.
Do Moravské Ostravy a Přívozu, třetího
nejlidnatějšího obvodu Ostravy (po Jihu
a Porubě), se opět vrátily jeřáby. Realizují se
jak projekty města, tak soukromých investorů,
staví se nejen polyfunkční a administrativní
objekty, ale i bytové domy – v tom na Janáčkově ulici bude dostupné bydlení už v červenci.
Tvář centra mění i univerzitní a kulturní stavby
(Černá louka, rekonstrukce bývalých jatek)
či oddechové zóny (rekonstrukce Havlíčkova
nábřeží, obnovená Farská zahrada…).
Vznikají další pracovní místa. Například Škoda
Vagonka v rámci masivních investic od loňského roku téměř zdvojnásobila počet svých
zaměstnanců a má už jich téměř tisícovku.
Víte, že známý výrobce kolejových vozidel se
stodvacetiletou tradicí letos oslavil 20. narozeniny působení v Moravské Ostravě? Za uplynulých dvacet let zde vzniklo tolik železničních souprav a vozů, že by mohly vytvořit 15
kilometrů dlouhý vlak, kam by se vešlo 50 tisíc
sedících cestujících. 
Sousední Mariánské Hory a Hulváky byly
původně malou vsí s názvem Čertova Lhota,
která si po staletí zachovala v národnostně
pestrém Ostravsku svůj český ráz. Mariánskými Horami se stala přesně před 120 lety. I když
tam vlastně žádné hory nejsou – „horami“ se
tehdy nazývaly doly. V červenci bude v Mariánských Horách, v hustě osídlené zástavbě,
dokončena velkorysá revitalizace Smetanova
sadu: nové osvětlení, pěšinky, lavičky a zídky,
stojany na kola pískoviště, trvalky, stromy
a keře… a také několik odkazů na hudebního
skladatele, po němž je park pojmenován. 

Vítkovice: Industriální dědictví Dolních
Vítkovic (DOV) v roce 2019 (tedy v době před
koronavirem) přijelo na vlastní oči zhlédnout
více než 1,6 milionu návštěvníků. Některé
dosud neopravené budovy chtějí jejich soukromí vlastníci „přetvořit“ ve funkční objekty
a začlenit do unikátního areálu. Například
chátrající budova nad bývalou tzv. výdušnou
jámou v areálu Dolu Hlubina se stane centrem
Kreativní akademie a její prosklená nástavba
nabídne po věži Bolt Tower další nádherné
výhledy do okolí. Ve stylovou restauraci by se
měla proměnit bývalá stará rozvodna. Plány
nápojářské společnosti Kofola, která zamýšlí
rekonstruovat zchátralý objekt bývalých Nových koupelen vedle Heligonky, koronavirová
situace zatím pozastavila. 

Stará Bělá sice nemá nic společného s jižní
Francií, ale také má své poutní Lurdy. Malebné
zákoutí s pramenem a kapličkou, postavenou
z netradičního materiálu - z vysokopecní
strusky, je po kompletní opravě. Přispěla na ni
starobělská farnost, dobrovolní dárci i Moravskoslezský kraj, který na žádost tělesně
postižených financoval bezbariérový přístup.
Pramen, který byl považován za vyschlý, už
znovu teče, ukázalo se, že byla pouze zrezivělá
přívodní roura. 
V Nové Bělé přišli před několika lety s nápadem občanům vysvětlit, čím byli pro obec
důležití lidé, po nichž jsou pojmenovány
některé ulice. K jejich názvům tak přibyly další
informativní cedule. Jsou vždy doplněny citátem, který se k dané osobnosti hodí. Nová Bělá
je také jedním z ostravských obvodů, který má
novou sportovní halu. 
Hrabová buduje své centrum, které doposud
jako přirozená část tohoto obvodu chyběla.
Nejde to zrovna jako „po másle“, nicméně nová
školka, kterou vše začalo, by měla být otevřena
na podzim, vzniká nový kulturní sál a dalším
krokem bude proměna parčíku před radnicí.
V Hrabové se také začne stavět nová cyklostezka, po níž by se cyklisté měli projet už letos
v říjnu. 

Morava i Slezsko
Vizualizace rekonstruované budovy nad bývalou
výdušnou jámou v Dolní oblasti Vítkovic.
Nová Ves, nejmenší městský obvod, leží
v zátopové oblasti Odry, tamní dvoupatrová
škola - dnes charitní sídlo - byla na kolejích
přestěhována o několik set metrů. 
Stará a Nová Bělá a Hrabová představují
s původní venkovskou zástavbou i současnou
moderní výstavbou „dobrou adresu,“ a to díky
výborné infrastruktuře, blízkosti městského
centra a bohatému komunitnímu životu.

70. senátní volební obvod zabírá z města
Ostravy jeho historickou část mezi řekami
Odrou a Ostravicí, což je Morava, a historické městské obvody na východním
břehu Ostravice, což je Slezsko. Hlučínsko
rovněž patří do Slezska.
Přehled Senátního obvodu: Hošťálkovice /S/,
Hrabová /M/, Lhotka /S/, Mariánské Hory
a Hulváky /M/, Michálkovice /S/, Moravská Ostrava a Přívoz /M/, Nová Bělá /M/,
Nová Ves /M/, Petřkovice /S/, Radvanice
a Bartovice /S/, Slezská Ostrava /S/, Stará
Bělá /M/, Vítkovice /M/, Stará Ves nad
Ondřejnicí /M/, Šenov /S/, Václavovice /S/,
Vratimov /S/.

Dva poslední předsedové Senátu na návštěvě v Ostravě: Jaroslav Kubera v areálu Libros
v Přívoze, Miloš Vystrčil v Porubě v rámci volební kampaně v roce 2020.

Více zpráv ze 70. senátního obvodu na http://www.zdeneknytra.cz/obvod/zpravy-z-obvodu

Baník patří do českého fotbalu stejně jako Sparta a Slávie. V roce 2022 oslaví stoleté narozeniny
(1922 založen jako SK Slezská Ostrava).
Pomyslnou vstupní bránu do Slezské Ostravy,
betonovou lávku nad stadionem Bazaly, čeká
během následujících let proměna v atraktivní
vyhlídkové místo. Dvě třetiny její pětimetrové
šířky pokryje pás trávy a květin a lávku zakončí
„obrazový rám“, který umožní pořizování panoramatických fotografií v pozadí s městem. Zastávka MHD připomene historii Bazalů a slavná
léta Baníku stylizací do fotbalové střídačky
s typickými baníkovskými modrými sedačkami.
Novou tvář postupně dostává Hrušov, součást
obvodu Slezská Ostrava, který dříve patřil
k vyloučeným lokalitám obvodu. Soukromí
vlastníci opravují bytové domy a městský
obvod se pustil do rekonstrukce historické
budovy bývalé hrušovské radnice, kde budou
od příštího roku sídlit sociální služby. Probíhá
výstavba rozvojové zóny Hrušov. Pokud zde
přesune svou logistickou základnu největší
tuzemský prodejce sportovního zboží Sportissimo, vznikne až 700 nových pracovních
míst. A na závěr „úřední“ novinka: úředníkům
Slezské Ostravy začali pomáhat roboti, a to
při evidenci hrobových míst. Práci, kterou by
úředník vykonával půl hodiny, robot zvládne
za minutu a půl. 

Koupark v Radvanicích
Radnice v Radvanicích a Bartovicích nechala
na místě desítky let nefunkčního a chátrajícího koupaliště vybudovat unikátní KouPark.
Na dně betonového bazénu je multifunkční
hřiště a po obvodu bývalé nádrže in-line dráha.

Byly vysazeny nové stromy a keře, zřízena
místa k odpočinku (včetně houpacích sítí)
i ke grilování, nechybějí prvky, které podporují
biodiverzitu (broučkoviště, plazníky, hmyzí
hotely). Ale ani praktické věci, jako jsou toalety
a parkoviště.
Prostě ideální místo k relaxaci pro rodiny
s dětmi. Unikátní projekt proměny areálu
o rozloze téměř 79 tisíc m2 nekončí, bude se
dále rozšiřovat v závislosti na finančních možnostech obvodu. 
Michálkovice (ve Slezsku): Vedle areálu Dolu
Hlubina v Dolních Vítkovicích další národní
kulturní památka - Důl Michal. Důl ukončil
těžbu v roce 1994 a dodnes je v něm zachován
koncept „posledního pracovního dne“. Jako
kdyby horníci, kteří zde fárali, právě včera odešli a zanechali všechno na svém místě, včetně
svých oděvů, špinavých stěn a ohmataného
zábradlí. Asi vás nepřekvapí, že Michalské
náměstí je původní haldou. 
Hošťálkovice, Lhotka, Petřkovice jsou městské
obvody na historickém území Hlučínska.
V Hošťálkovicích je nejen televizní vysílač,
ale například také veřejný defibrilátor. Lékařský přístroj, který je schopný elektrickým
výbojem obnovit správnou činnost srdce, má
sice několik institucí v Ostravě, ale v Hošťálkovicích je na budově školy u školní družiny
přístupný 24 hodin denně. Defibrilátor zvládne za pomoci hlasové navigace obsloužit i laik
a včasným zásahem tak může jinému člověku
při srdeční zástavě zachránit život. 
Lhotka se jako 20. ostravský obvod letos
rozhodla vydávat obvodní zpravodaj a první
číslo už je na světě. Zpravodaj bude vycházet čtyřikrát do roka a podle starosty Josefa
Šrámka se stane „rodinným“ archivem událostí v obvodu pro budoucí generace, protože
„nikdo z nás netuší, jak bude vypadat internet
za 20 nebo 50 let“. Víte, že Josef Šrámek je
nejdéle sloužícím starostou v Ostravě? Lhotku
vede už 27 let… 

Více zpráv ze 70. senátního obvodu na http://www.zdeneknytra.cz/obvod/zpravy-z-obvodu

Název Petřkovice je v současné době skloňován především ve spojitosti s opravou mostu
přes řeku Odru. Most, který je hlavní spojnicí
mezi Ostravou a Hlučínskem, bude uzavřený
až do konce roku, což přivádí k šílenství všechny řidiče osobních automobilů – přes most se
dostanou pouze autobusy, policisté, záchranáři
a hasiči. A také pěší a cyklisté.
Mimochodem, dobrovolní hasiči v Petřkovicích letos slaví 120 let existence svého
sboru. Byl založen jako německý Freiwillige
Feuerwehr v roce 1901 a jako český vznikl
až po připojení Hlučínska k Československé
republice (1920). V roce 1938 se ale znovu
stává součástí Německa… Sbor stále působí
pod heslem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci,
vlasti k rozkvětu“. 
Stará Ves nad 0ndřejnicí (leží na Moravě)
je samostatná obec s renesančním zámkem
z roku 1565, jehož venkovní zdi jsou zdobené
figurálním sgrafitem a byl v posledních 20
letech velkoryse rekonstruován. V roce 2019
zde bylo objeveno několik zazděných původních renesančních prevétů, prozaicky řečeno
– záchodků. Nevelký venkovský zámek jich
měl neobvykle velký počet, což je pro historiky
zatím hádankou. Ale že se na zdi záchodků
čmáralo v jakýchkoliv časech, potvrzují nápisy
z 19. století. 
Šenov, Václavovice, Vratimov (Slezsko) náleží
do spádové oblasti ostravské aglomerace.
Šenov, který byl povýšen na město, patří k nejstarším sídlům ve Slezsku. A má také jednu
z nejstarších knihoven v mém volebním obvodu – loni jí bylo přesně sto let. Stejně tak dlouho je na seznamu knih k zapůjčení publikace
s původním přírůstkovým číslem 63. Jmenuje
se Štěstí národa a jejím autorem je Jan Amos
Komenský. Knihu šenovské knihovně v době
jejího založení v roce 1920 věnoval „Zábavný
kroužek mladíků v Šenově na Podlesí“. 

Je to už 100 let, co v Ostravě
vzniklo moderní porodnictví
První ostravská porodnice vznikla v městské části Vítkovice v roce 1921 a zůstala zde
v podstatě dodnes. V současném Centru
péče o matku a dítě patřícím pod vítkovickou Nemocnici Agel se loni narodilo 1609
dětí.
Diagnostika počátku těhotenství se díky
ultrazvuku a detekci těhotenského hormonu
posunula už do prvních týdnů po oplodnění. Zatímco před sto lety o podobných postupech medicína jen snila, dnes je možnou
realitou pro každou ženu v ČR. Výsledkem
je, mimo jiné, pokles předčasných porodů,
snížení novorozenecké i mateřské úmrtnosti

K ohleduplnosti není třeba zákon
Novela silničního zákona, především její
stanovení minimálního bezpečného odstupu
při předjíždění cyklistů stanoveného na 1,5
metru se dočkala i diskuse i v pořadu ČT 1
Máte slovo. Hosty moderátorky Michaely
Jílkové byli m.j. v přímém přenosu: Petr Dolínek – předkladatel novely a poslanec ČSSD,
Zdeněk Nytra – předseda senátorského klubu
ODS a TOP 09, Dalimil Frič – ředitel Centra
bezpečné jízdy Libros Ostrava,
Moderátorka stanovila tato témata:
✔ Bude změna zákona o nutnosti předjíždění
cyklisty s odstupem nejméně 1,5 metru
bezpečná?
✔ Jak se bude tato vzdálenost 1,5 metru
měřit? Kdyby se prokázalo, že vzdálenost
nedodrželi, byť jen o pár centimetrů, hrozí
jim trest sedm bodů a mohou na půl roku
až rok přijít o řidičský průkaz,
✔ Chovají se cyklisté ohleduplně k řidičům
i chodcům? Kdo jezdí více nebezpečně? Je
třeba zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích,

Pořad Události a komentáře na ČT 24 přinesl
na toto téma diskusi kardiologa a „každodenního cyklisty“ prof. Jana Pirka a senátora
Zdeňka Nytry. Moderátor Jakub Železný oběma poděkoval za „korektní diskusi.“ V pořadu
byla uvedena v zajímavá statistika. Zatímco
silniční síť v ČR měří něco přes 50 000 km,
cyklostezek je cca 1 200 km.

V senátní diskusi jsem m.j. uvedl:
„Dostal jsem e-mail od člověka, který každý
den jezdí na kole do práce ze Zábřehu na Moravě do Mohelnice- je to hlavní tah mezi Šumperkem a Mohelnicí a pak se rozjíždí na Hradec Králové nebo na Olomouc. 12,4 km, silnice
1. třídy. Netvrdím, že je tam 12,4 km plná čára,
ale ve většině úseků bude.
S odkazem na Evropskou unii bych byl opatrný, protože ve spoustě zemí to je sice zavedeno,
ale nikdo to neměří, nikdo to nevyžaduje.
Tam, kde se to vyžaduje, tak naopak – a bylo
to tady zmíněno – jsou striktní pravidla pro
cyklisty. Cyklista musí umožnit předjet, musí
případně i sesednout z kola a umožnit předjetí.
Pořád jsou tady zmiňováni, a to já neberu,
že cyklista je ten slabší. Chodec je ještě slabší.
Jak chráníme chodce? Nijak.

Projekt „Sdílená kola“ je v Ostravě
velmi úspěšný.

A na závěr: Mám obavu, že ti lumpové, kteří
dneska bezohledně předjíždějí cyklisty, to
budou dělat stejně. A ti ohleduplní řidiči, těm
je úplně jedno, že tam dneska ten metr a půl
není a chovají se slušně. Naopak se mohou
dostat do problémů, když bezpečně předjedou
povolenou rychlostí, ale s odstupem menším
než 1,5 m a budou sankcionováni.“

Lékařská fakulta OU má akreditaci na dalších 5 let
Díky získané akreditaci může ostravská lékařská fakulta už pro následující akademický rok
přijmout 134 nových studentů medicíny.
Lékařskou fakultu Ostravské univerzity vede
od podzimu 2020 děkan Rastislav Maďar, jehož
hlavní prioritou na fakultě je rozvoj vědy a výzkumu. Že fakulta jde tímto směrem, potvrzuje

fakt, že už loni otevřela nové vědeckovýzkumné „Centrum zdravotnického výzkumu“.
Kolik absolventů lékařské fakulty zůstane
po absolvování studia v regionu je ovšem
jiná otázka. Ale fakulta vznikla a je krajem
a městem dotována m.j, z důvodu nedostatku
lékařů v MS kraji.

Respirátory pro Armádu spásy.

Rozvážím respirátory...
„V pondělí 12. dubna jsem osobně rozvezl první várku čítající 2688 respirátorů FFP2.“ Jedná
o respirátory z výrobní linky, kterou České
republice věnoval Taiwan (zahájila svůj provoz
ve Zlíně 11. března 2021). Její výrobní kapacita
je až jeden milion respirátorů měsíčně, pět
procent z nich poputuje zdarma do českých
zdravotnických zařízení.
Tyto respirátory už využívají klienti Domova
pro seniory Kamenec, Domova Sluníčko Vítkovice, Domova Magnolie, Domova Slunovrat,
Armády spásy a Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
V červnu jsem potom stejný počet respirátorů
dovezl seniorům v domovech IRIS a Na Výminku, pečovatelské službě ve Vítkovicích,
na obecní úřad ve Václavovicích a na úřady
městských obvodů Slezská, Radvanice a Bártovice a Mor. Ostrava a Přívoz, aby je distribuovali potřebným podle vlastní úvahy.
Josefu Stojkovi z Unie olašských Romů jsem také
předal zásilku respirátorů. Důvod? - Uvádím
informaci z fakultní nemocnice z loňského
listopadu: Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
směřovalo poděkování zástupců všech romských
organizací. Zdejší zdravotníci vyrvali ze spárů
smrti jednoho z Romů s těžkým průběhem covid-19. Dojatým zdravotním sestrám ze špitálu
předal desítky nápojů, ovoce a sladkostí předseda Unie Olašských Romů Josef Stojka (54).
Dovezl ho plný menší náklaďák.
Tím samozřejmě nekončím. Respirátory budu
ve svém volebním obvodu rozvážet i nadále.“

Zdeněk Nytra

Zákon dobrý jen pro 10 % zahrádkářů. A co ostatní?
Sněmovna schválila tzv. zahrádkářský zákon. Zahrádkářskou činností se bude rozumět veřejně prospěšná činnost, zaměřená na pěstování ovoce, zeleniny, květin, užitkových nebo
okrasných rostlin. Vykonávat ji bude veřejně
prospěšný spolek, a to v zahrádkářských koloniích i na různých komunitních zahradách.
Zahrádkářskému spolku bude možné
propachtovat pozemek pro zahrádkářskou
činnost pouze na dobu určitou, a to nejméně
na dva roky. Pokud bude propachtovatelem
stát nebo obec, bude nejkratší možná doba
pachtu deset let.
Senát se pokoušel toto ustanovení vypustit, stejně jako ustanovení, které uvádí, že obce a Státní

pozemkový úřad budou muset zohledňovat při
sjednávání pachtovného nebo nájemného veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti.
Podle senátora Zdeňka Nytry (ODS) že jen asi
10 procent zahrádkářů působí v zahrádkářských
koloniích, zatímco většina z nich má zahrádky
okolo domů a chalup a těch se zákon netýká.

K tomuto zákonu jsem se vyjadřoval nejen
v Senátu.. ale i Poslanecké sněmovně , kde
jsem vysvětloval stanovisko Senátu.
„Musím říct, že si práce zahrádkářů cením,
ale cením si neméně dalších spolků, některých možná více. A ty opravdu žádný zákon
nepotřebují.

Někdo tady položil otázku, co se stane, když
ten zákon nebude. Nestane se vůbec nic!
Je velice vypovídající, že pro návrh zákona
nehlasovala ani komise pro obnovu venkova.
Možná je to tím, že se zabývá více venkovem
než městem a zahrádkářské kolonie jsou spíše
ve městech, na venkově si je ani neumím
představit.
Pak se ale ptám, proč nepodporujeme
jednotlivé zahrádkáře na vesnicích? Ti si
taky zaslouží podporu. Možná toho udělají
pro krajinu ještě víc než ti v zahrádkářských
koloniích. Obávám se, že moderní město,
zelené město je fajn, ale to nám zahrádkářské kolonie opravdu nezachrání.“

