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Milí sousedé,
pročetli jsme za  vás programy 
všech politických stran a musí-
me konstatovat, že se moc se ne-
liší. Jak se máte v tom volebním 
guláši vyznat? Jednoduše, pokud 
vám dosavadní koalice ČSSD 
a ODS tvrdí, že zruší herny, rad-
nice bude transparentní, zajis-
tí bezpečné ulice a bude se zlep-
šovat životní prostředí, tak jim 
nevěřte. Měli na  to 12 let a  vý-
sledek vidíte kolem sebe. A  teď 
najednou dodrží slovo? Proč by 
to dělali?

Odstrašujícím příkladem nám je 
dvojí kandidatura Petra Miháli-
ka za ČSSD. Na jednu stranu pro-
hlašuje, že je zásadním odpůrcem 
kumulace funkcí, na  stranu dru-
hou současně kandiduje na staros-
tu a senátora. Aby absurditu svého 
počínání ještě zvýraznil, prohlá-
sil, že v případě zvolení do Sená-
tu se vzdá funkce v Porubě. Ten, 
kdo jej bude volit, tedy nebude vě-
dět, koho vlastně volí. Tím, kdo si 
zvolí, není občan Poruby, ale Petr 
Mihálik. Počká, jak vše dopadne, 
a pak si vybere. Nejen funkci pro 

sebe samotného, ale také starostu 
Poruby.

Víme, že jste politikou znechuceni 
a většina z vás k volbám jít nechce. 
My Ostravaci v Porubě jsme tím taky 
znechuceni a právě proto vás chceme 
poprosit, abyste k volbám šli. 

Protože těch 30 procent občanů, 
kteří k  volbám chodí, rozhodují 
i za vás a dávají hlas stranám, kte-
rým byste svůj hlas nikdy nedali. 
Neděláte to pro sebe, ale pro své 
děti, které zde budou žít.

Jsme tým zodpovědných lidí, kte-
ří vědí, že práce na radnici je služ-
bou lidem. Víme to, a jsme na ni 
profesně připraveni. Uvědomu-
jeme si totiž, že vše co uděláme, 
pocítíme nejen my sami, ale ta-
ké naši rodiče a  děti. V  dobrém 
i ve zlém. 

Porubáci, přijďte volit novou bu-
doucnost, pomozte nám uklidit 
a změnit Porubu k lepšímu.

 Čtyřicet pět Porubáků 
kandidujících za hnutí Ostravak
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KDO JINÝ NEŽ MY,
KDY JINDY NEŽ TEĎ
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Historie našeho městského obvodu sahá patrně do 13. století, první písemná zmín-
ka je doložena již v roce 1377. Tehdy ovšem byla Poruba jen malou obcí, jíž se zá-
sadně nedotkla ani průmyslová revoluce. Počet obyvatel stoupal v období let 1850 
až 1920 zhruba o sto každé desetiletí. Ještě v roce 1949 bylo v Porubě evidová-
no jen 1 546 stálých obyvatel, nicméně éra budování socialismu přinesla do poklid-
né obce zásadní změny. Oblast Poruby byla vytipována jako lokalita pro vytvoření 
tzv. Nové Ostravy. 

Kde měla stát Poruba?

Výběr Poruby pro vytvoření 
nových bytových jednotek 
nebyl v žádném případě dí-

lem náhody. Ložiska černého uh-
lí ukrytá pod Moravskou a Slez-
skou Ostravou měla být postupně 
vytěžena, místní staré čtvrtě asa-
novány a  obyvatelstvo přesunu-
to do  nových obytných zón. Ve-
dle dnešní Ostravy-Jih se mělo 

jednat zejména o Porubu, kde již 
bylo zajištěno vhodné doprav-
ní spojení (blízkost svinovské-
ho nádraží, existence místní drá-
hy do  Kyjovic), nepředpokládala 
se těžba uhlí a zároveň se s ohle-
dem na  proudění jihozápadních 
větrů očekávaly lepší podmínky 
pro život, protože většina exhala-
cí z velkých průmyslových podni-

ků směřovala (a směřuje) na opač-
nou stranu. 

Ambiciózní plán počítal postupně 
s  výstavbou bytových domů pro 
zhruba 100 000 lidí a s jeho reali-
zací se začalo v roce 1951. Hovoři-
lo se o budování tzv. Nové Ostra-
vy, fakticky vzato ale byla Poruba 
nadále samostatnou správní jed-

notkou, která byla pod Ostravu 
začleněna až v roce 1957. 

Ideový plán Nové Ostravy je dnes 
velice zajímavým dokumentem, 
který ukazuje, jak měla Poruba 
vypadat. Bezesporu nejimpozant-
nější stavbou je tzv. Oblouk, jehož 
předobraz bychom nalezli na Pa-
lácovém náměstí v  Petrohradě, 

Jan Fedor
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Autor: D. Ramík



4

Autor: D. Ramík

kde se architekt stavby inspiro-
val. Oblouk měl představovat je-
den z  hlavních vstupů do  Poru-
by, avšak nikoli ten nejdůležitější. 
Přes jeho monumentálnost měl 
být jen jedním z bočních vjezdů. 
Pod jeho klenutým průjezdem, 
jímž prochází ulice Porubská, mě-
la dokonce jezdit tramvaj.

Odbočná kolej měla vycházet 
z  tehdy jediné spojnice Poruby, 
tj. místní dráhy Svinov-Kyjovi-
ce vedené přes nejstarší část ob-
vodu, a pod Obloukem vést dále 
směrem k Hlavní třídě. Koleje se 
pod Obloukem dokonce nacháze-
ly. V době nedostatku nákladních 
automobilů byla totiž značná část 
stavebního materiálu pro budová-
ní Poruby převážena nákladními 
tramvajemi, které směřovaly buď-
to na  rozsáhlé nákladní kolejiš-
tě v podniku Bytostav, nebo prá-
vě po vlečné koleji pod Obloukem 
do oblasti Dělnické. Ačkoli se oče-
kávalo, že by následně mohlo být 
využito předmětné tratě pro na-
vazující prodloužení a osobní do-
pravu, nestalo se tak a kolej byla 
později z větší části snesena. Část 
byla objevena při rekonstrukci 

ulice Porubské až po  roce 2000 
a zlikvidována při pokládání no-
vého živičného povrchu. 

Od Oblouku se v reálu rozšiřova-
la stavba podle původně nakres-
lených plánů směrem k  dnešní 
Hlavní třídě a k zastávce Poruba-
-vozovna. Domy s největší zdob-
ností byly postaveny v  I. obvodu 
(Věžičky), přičemž snahou autorů 
bylo podtrhnout na obrázkových 
motivech život dělníků, rodin 
a budování socialismu. Zdobnost 
ovšem byla natolik rozsáhlá, že se 
stala předmětem kritiky už ve své 
době, a tak další domy a části Po-
ruby už byly stavěny střídměji. 
Architektonicky se jednalo stá-
le o  tzv. socialistický realismus, 
představující svébytnou a poměr-
ně zvrácenou formu umění, kte-
ré se velmi volně inspiruje v  re-
nesanci a má rozsáhlé zastoupení 
především v zemích bývalého So-
větského svazu. Ačkoli o architek-
tonickém ztvárnění mohou pano-
vat různé názory, faktem zůstává, 
že v Porubě vznikl zcela jedineč-
ný soubor staveb pro desetitisíce 
obyvatel s  bezpochyby vysokou 
urbanistickou hodnotou. 

Sami autoři Nové Ostravy ovšem 
záhy na  vlastní plány rezignova-
li. Řada z  nich nebyla v  reálných 
možnostech tehdejšího hospodář-
ství. Dochované stavby, z nichž se 
velká část stala v roce 2003 před-
mětem památkové ochrany, tvoří 
ve  skutečnosti pouhý zlomek Po-
ruby, která se zrodila v  předsta-
vách tehdejších plánovačů. Hlav-
ní vstup do nového města měl vést 
skrze nové nádraží, které by na-
hradilo dosavadní výpravní budo-
vu ve Svinově. Dlouhá přímá třída 
měla procházet napříč k plánova-
nému kanálu Dunaj-Odra-Labe, 
který by překonala po dvojici mos-
tů. Zde měla vyrůst patrně největ-
ší dominanta – výškový dům s vě-
ží, pod nímž by byl průchod. Tady 
by ústila Hlavní třída. Ačkoli stav-
ba Hlavní třídy probíhala směrem 
od fakultní nemocnice dolů k uli-
ci Francouzské, měla původně po-
kračovat ještě dál, de facto právě až 
ke svinovskému nádraží. To si mů-
že čtenář snadno ověřit i dnes, když 
si například na letecké mapě vytvo-
ří pomyslnou úsečku, která pro-
dlouží stávající Hlavní třídu. Zjis-
tí pak, že cílovým bodem se stane 
právě oblast svinovského nádraží. 

Budování ale mělo pokračovat ta-
ké v dalších směrech – výhledo-
vě se počítalo se stavbami domů 
v Třebovicích, Martinově i Pust-
kovci. Ulice mezi bloky měly mít 
zpravidla pravoúhlé uspořádá-
ní a  napojovat se na  hlavní tra-
sy, které se obvykle sbíhaly v jed-
nom bodě. Větší obytné soubory 
tak při pohledu z ptačí perspekti-
vy získávaly tvar písmena V. 

Zhruba stejně velké území, ja-
ké mělo patřit části od  nádraží 
ve  Svinově až po  Martinov, mě-
la zabírat navazující a  neméně 
impozantní druhá část Poruby 
– směrem ke  Klimkovicím. Obě 
části měly být vzájemně propoje-
ny silnicemi a mosty, nikoli sou-
vislou zástavbou. V  údolí kolem 
říčky Porubky (oblast staré Poru-
by a  Malé Strany) měly být roz-
sáhlé parkové plochy, jež by optic-
ky zajišťovaly štěpení rozsáhlého 
území do menších částí. Obecně 
vzato lze říct, že odpočinkovým 
parkovým zónám byl přikládán 
původně velký význam. Je tedy 
určitým paradoxem, že později 
se na  vybudování vlastního par-
ku pro Porubu úplně zapomnělo.
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Ve  výsledku měla Poruba tvořit 
opravdu velké město, předobraz 
architektury socialistického realis-
mu. Půlkruhový tvar Nové Ostra-
vy měl ve své spodní části přiléhat 
k  plavebnímu kanálu Dunaj-Od-
ra-Labe, v  ostatních částech měl 
plynule přecházet do nižší zástav-
by typu rodinných domů a v okol-
ní lesy. 

Jak už to bývá, megalomanské plá-
ny se nezdařily, a  tak památkou 
zůstává jen několik výkresů a skic 
nerealizovaných staveb, které jsou 
dokladem doby dávno minulé, to-

lik osudové pro naše město i  ná-
rod. Minoritní část uskutečněných 
plánů je k  vidění v  oblasti kolem 
Hlavní třídy v nejstarších porub-
ských obvodech. Zároveň je zře-
telná postupná ztráta zájmu o ar-
chitektonickou odlišnost, splývání 
budov do  unifikovaných rámců, 
až naprosté popření idey Nové Os-
travy, které vygradovalo ve  stav-
bu mohutných panelových bloků, 
u nichž nelze hovořit i o urbanis-
tické hodnotě. 

Poruba si zachovala tvář měs-
ta, které nebylo dokončeno. Odrá-

ží budovatelské úsilí 50. let, éru let 
šedesátých, normalizace i rozpači-
tých výkřiků po návratu k soudo-
bé architektuře v  letech devadesá-
tých. K  tomu všemu stále zůstává 
zachován i  jedinečný ráz vesnic-
ké zástavby Staré Poruby v  oblas-
ti porubského zámečku a konečné 
tramvají na Vřesinské. Hradba me-
zi Porubou a  zbytkem města tvo-
řená železniční tratí, řekou Odrou 
a dnes už i dálnicí je v celorepubli-
kovém měřítku naprosto nevídaná. 
V rámci Ostravy platí Poruba stále 
za dobrou adresu, což odrážejí i ce-
ny místních nemovitostí. 

Na  již vybudované musíme po-
hlížet s  úctou k  našim předkům. 
Na  to, co stojí před námi, s  res-
pektem a vůlí po dosažení lepších 
výsledků, se snahou zlepšit život 
všech občanů, kteří v  našem ob-
vodě žijí, nebo kteří jej navštěvu-
jí. Společným cílem nás všech by 
mělo být, aby Poruba byla lokali-
tou, kde chceme hrdě žít a místem, 
k  němuž i  příští generace budou 
obdivně a s úctou vzhlížet. Každý 
si musí udělat vlastní názor, zda je 
se současným stavem spokojený. 

 Jan Fedor

Autor: D. Ramík

www.poruba.hnutiostravak.cz
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Pokud by probíhala anketa o nejlepší místo k životu v Ostravě, mnoho lidí by bezpo-
chyby odpovědělo, že je jím Poruba. Proč? Důvodů je dost. Jedni by řekli, že je v tom-
to obvodu díky jeho poloze na návětrné straně města nejčistší vzduch. Jiní by zmínili 
velké plochy zeleně, ti zasvěcenější by mluvili o architektonicky promyšlené porub-
ské sorele, která je vystavěna „na zelené louce“ a klade důraz na symetrii a dekora-
tivnost. Další by mohli hovořit o možnostech sportovního vyžití či o největším, nebo 
spíš jediném, ostravském bulváru – Hlavní třídě. Ano, důvodů, proč bydlet zrovna 
v Porubě, bychom nalezli opravdu mnoho. 

Poruba – nejlepší 
ostravská adresa?

V životě je však občas zapo-
třebí, dívat se na svět oko-
lo sebe otevřenýma očima 

a ne jen přes pověstné růžové brý-
le. Při tomto pohledu totiž obje-
víme i  jisté nedostatky, které na-
ši tezi o „nejlepší adrese“ poněkud 
zpochybňují. 

Začněme tím, co je tak nějak nej-
zažitější, že v  Porubě máme nej-

čistší ovzduší z celé Ostravy. Zatím 
je to stále pravda, nicméně za po-
slední dekádu, se situace dramatic-
ky mění. Opavská ulice je de facto 
hlavní tah z Opavska skrz Ostra-
vu, třída 17. listopadu je spojka 
mezi dvěma tranzitními trasa-
mi přes město, na 8. porubský sta-
vební obvod nevedou tramvajo-
vé koleje a lidé tam musí cestovat 
autobusy či auty. Toto vše značně 

zhoršuje kvalitu ovzduší, zejmé-
na v okolí zmíněných ulic a míst. 
Samozřejmě je neseriózní tvrdit, 
že se tento problém dá vyřešit bě-
hem několika měsíců či let, nicmé-
ně je potřeba začít konat konkrétní 
kroky k tomu, aby se situace nadá-
le nezhoršovala. Tranzitní dopravu 
skrz náš obvod snad částečně vy-
řeší dokončení prodloužené Rud-
né, tato stavba problém se stále se 

zhoršujícím ovzduším ale neza-
chrání. Jistě by pomohlo tramva-
jové kolejové spojení na 8. porub-
ský obvod či dokončení severního 
spoje. Hnutí Ostravak obě tyto do-
pravní stavby zahrnulo mezi pri-
ority programu v  oblasti ovzduší 
a životního prostředí.

Dalším lákadlem života v  Poru-
bě je množství zeleně a  parků. 

Michal Nosek
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Alšovo náměstí v Porubě
Autor: D. Ramík
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Poruba – nejlepší 
ostravská adresa?

I zde je zapotřebí poznamenat, že 
jsme na tom relativně dobře. Opět 
ale existuje i  druhá strana min-
ce. Za posledních pár let se plocha 
zeleně našeho obvodu zmenšila 
o rozlohu několika hektarů, které 
dnes zabírají hypermarkety Glo-
bus nebo Interspar. Dále se smyč-
ka utahuje i ve směru od Klimko-
vic, kde utěšeně roste logistické 
centrum ProLogis, a  stále častěji 
se hovoří o  likvidaci Porubského 
lesa, resp. i  jeho posledních zbyt-
ků. Je nesmysl bránit nové výstav-
bě, pokud je smysluplná, stejně je 
ale nesmysl v  zájmu této výstav-
by likvidovat zelené a  rekreač-
ní plochy. Ano, žijeme ve  městě, 
nikoliv na  vesnici, a  město tvo-
ří domy, chodníky, cesty, kancelá-
ře a obchody. Neméně důležité ale 
je, aby lidé, kteří v těchto kancelá-
řích pracují, po těchto chodnících 
chodí a v těchto obchodech naku-
pují, měli možnost také odpočívat 
a relaxovat. Hnutí Ostravak si pro-
to jako svou další prioritu zvolilo 

právě zachování co největší plochy 
zeleně a smysluplný a k životnímu 
prostředí šetrný urbanistický roz-
voj obvodu.

A  dostáváme se k  bydlení. Naši 
předkové, ať už jakéhokoliv smýš-
lení, nám zanechali v  podstatě 
unikátní urbanistický celek do-
mů, dvorů a vnitrobloků, souhrn-
ně označovaný jako sorela či po-
rubská sorela. Středem sorely se 
pak jako šíp od Vysoké školy báň-
ské až k Okresnímu soudu táhne 
porubský bulvár s názvem Hlav-
ní třída. V tomto ohledu je Poru-
ba skutečně svým způsobem uni-
kátní. Bohužel ani zde není vše, 
jak by mohlo být. K bulvárům jis-
tě patří hospůdky, kavárny, bary 
a obecně zábava. Proč k nim ještě 
přidávat herny s výherními auto-
maty a nahrazovat jimi obchody 
a obchůdky s rozličným zbožím, 
které na  daném místě existují 
mnoho let? Proč v některých vni-
troblocích tolerovat rozbitá dět-

ská hřiště, na nichž se srocují růz-
né pochybné existence s  lahvemi 
levného alkoholu zakoupeného 
v  blízké večerce? Proč tolerovat 
nájezdy zlodějů okrasných rost-
lin a dřevin na Hlavní třídě? Ty-
to otázky si samozřejmě v  hnu-
tí Ostravak klademe a snažíme se 
na ně najít odpověď. Proto je jed-
nou z dalších priorit hnutí posíle-
ní bezpečnosti v ulicích. Důležité 
je zejména zvýšit počet strážníků 
městské policie sloužících ve  ve-
černích a nočních hodinách a vy-
tvořit maximální tlak na regulaci 
heren a obecně hazardu v našem 
obvodu, stejně pak potírat jakou-
koli konzumaci alkoholu mimo 
prostory k tomu určené, tedy mi-
mo restaurace a bary.

Poruba je obvodem velkým 
a do jisté míry soběstačným. Má-
me dobré školy a školky, kvalitní 
sportoviště, hezky architektonic-
ky a urbanisticky řešené bydlení, 
parky a velké plochy zeleně, kte-

ré jsou dostupné lidem žijícím 
ve staré i nové zástavbě. Aby to-
mu tak bylo i nadále, je zapotře-
bí vše patřičně udržovat a rekon-
struovat. Bohužel, předešlé vedení 
se příliš nevyznamenalo. Legen-
dární je již – i díky kauze Dědic 
– (ne)rekonstrukce Domu kultu-
ry Poklad a  některé další „pro-
jekty“. Je proto důležité zasadit 
se, aby obvod rozumně investo-
val do údržby a rekonstrukcí a či-
nit to racio nálně, transparentně 
a  s  maximální možnou ekono-
mickou výhodností.

Je Poruba opravdu nejlepší ostrav-
ská adresa? Bezesporu je! Na tom-
to statutu je však zapotřebí neustá-
le pracovat nejen tím, že budeme 
poukazovat na problémy, které náš 
obvod trápí, ale samozřejmě hlav-
ně aktivním přistoupením k jejich 
řešení. Hnutí Ostravak je na tuto 
práci a závazek připraveno. 

Michal Nosek

Porubská ulice
Autor: D. Ramík
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Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D.

Kde pracujete?
Mým oborem jsou informační 
technologie a  systémy manage-
mentu. Pracuji na  VŠB-TU Os-
trava jako IT specialista a  učím 
na  Univerzitě Palackého v  Olo-
mouci Management bezpečnos-
ti a  rizik a  také mezinárodní 
normy, respektive Systémy ma-
nagementu. Zároveň jsem certi-
fikovaný auditor. Podařilo se mi 
skloubit praxi, výuku a publikač-
ní činnost. 

Jste rodilý Porubák, nebo jste se 
přistěhoval z jiné části Ostravy?
Jsem rodilý Porubák. Základní, 
střední i vysokou školu jsem stu-
doval v Porubě. Takže patriot.

Jaké máte koníčky?
Mým koníčkem je sport, při kte-
rém se nejvíce odreaguji a vyčis-
tím hlavu. Hraji aktivně hokej 
a  oblíbil jsem si vysokohorskou 
turistiku. Mojí nejmilejší je Lysá 
hora, ale nejvyšší zdolanou Mont 
Blanc.

Proč jste se rozhodl kandidovat 
v komunálních volbách?
Důvodů bylo více, například, 
jak ukazuje živá kauza „Dě-
dic“, ono několikaleté manžel-
ství ČSSD a  ODS mělo zájmy 
zcela jinde, než se starat o  bla-
ho voličů. Nemůžeme se pak di-
vit současnému stavu, kdy tady 
máme předraženou a  zastave-
nou rekonstrukci Domu kultu-
ry Poklad, vrcholní představi-
telé ostravské ČSSD a ODS jsou 
dnes vyslýcháni protikorupční 
policií, hospody otevřené skoro 
nonstop, hluk opilců, zdrogova-
ná individua na lavičkách a tak 
dále. Takovou Porubu oprav-
du nechci. To mi skutečně vadí. 
Nechci se dožít toho, že se Poru-
ba stane vyloučenou lokalitou. 
Slušný občan to donekonečna 
nevydrží a  odstěhuje se. Místo 
něj přijde problematický jedinec 
a kvůli němu odejde dalších pět 
slušných. A kde to skončí?

Co bylo tou příslovečnou po-
slední kapkou pro vaše rozhod-
nutí kandidovat ve volbách?
Byla jí osobní zkušenost. Využil 
jsem starostou Poruby avizova-
né předvolební setkání s  občany 
na jaře tohoto roku. Za naše byto-
vé družstvo jsem přednesl návrh, 
aby hospodská zařízení u  našich 
panelových domů byla otevře-
na do 22 hodin. I my v domě má-
me domovní řád, který zakazuje 
provozovat hlasitou hudbu a  řvát 
v době nočního klidu. Pan starosta 
nám dal před asi 40 občany své slo-
vo, že pokud seženeme 50 podpisů, 
tak to zařídí. My jsme jich sehna-
li skoro 200. U starosty jsme byli 
celkem třikrát a pokaždé se nám 
snažil vysvětlit, že je to podniká-
ní a že s tím nemůže nic dělat. Mu-
sím se přiznat, že i tak jsem dlou-
ho váhal, zda jít a kandidovat, ale 
toto rozhodlo. 

Proč jste se rozhodl pro hnutí 
Ostravak?
Jednoduše proto, že tady jsme 
doma my Ostravaci! A o tom, co 
a jak u nás bude, nebo nebude, by 
měl v první řadě rozhodovat ob-
čan Ostravak, a ne „ústřední vý-
bor“ jakékoliv pražské stranické 
centrály. Jsem příznivcem přímé 
demokracie občanů, ve které má 
rozhodující slovo občan v průbě-
hu celého volebního období, ne-
jen v den voleb. 

Co chcete přinést občanům Po-
ruby jako kandidát za  hnutí 
Ostravak?
Víte, všichni mluví o transparent-
nosti, ale zkuste se někoho zeptat, 
co to je a  jak to provede. Nikdo 
vám k tomu konkrétně nic neřek-
ne, přitom se můžeme inspirovat 
britskou normou „transparentní 
město“, kde je vše popsáno – ob-
lasti, postupy, kritéria a metodiky, 
jak toho dosáhnout. Podstatou je, 
aby se vše zveřejňovalo. Nemusíme 
chodit daleko, například slovenské 
město Martin ušetřilo po zavede-
ní systému za  prvních šest měsí-

Ing. & Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D.

Narozen: 24. 2. 1971

Povolání: VŠ pedagog, IT specialista

Vzdělání: Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská & John Moores University, 
Liverpool

Zájmy: hokej, lyžování, vysokohorská turistika
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OTEVŘENÁ RADNICE
>  veškeré zakázky a smlouvy 

zveřejňovat na webu
> transparentní rozpočet

www.hnutiostravak.cz

Ing. & Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D.

ců 28 procent nákladů při stejném 
rozsahu služeb pro občany. Toto je 
i mým cílem.

A co s ušetřenými penězi?
Investovat do odprášení ulic, udr-
žování čistoty, zlepšení infra-
struktury, do  volnočasových ak-
tivit dětí, podpory seniorských 
programů a  zejména do  bezpeč-
nosti v obvodu.

Jak to tedy vidíte s bezpečnos-
tí v Porubě?
Vidím zde několik rovin. Prv-
ní rovina jsou herny, které jsou 
dnes na každém rohu a na nej-
rušnějších místech. Chtěl bych, 
aby tyto podniky z  našeho ob-
vodu vymizely. Vždyť výsledky 
z  jiných měst mluví jasně. Zru-
šením heren klesla kriminalita. 
Další rovinou je městská policie. 
Navrhuji přesunout činnost po-
chůzkářů z  dopoledních hodin 
do večerních a do míst s největ-

šími problémy. Musí se důsledně 
nejen vyžadovat dodržování vy-
hlášek, jako je například oteví-
rací doba zahrádek u restaurač-
ních zařízení, noční klid, úklid 
exkrementů po  psech, ale mu-
sí se provádět prevence třeba 
i v kontrole dětských hřišť, kte-
rá někdy okupují pochybná indi-
vidua. Praxe mluví jasně – tam 
kde se objevuje pravidelně po-
licista, se kriminalita snižuje. 
Poslední rovinou jsou moder-
ní technologie, například ka-
merové systémy, které pomáha-
jí řešit trestnou činnost a působí 
i jako prevence. GPS lokalizáto-
ry a osobní kamery by měly být 
součástí výstroje každého poli-
cisty. To samozřejmě stojí pení-
ze, ale ve výsledku se tyto inves-
tice společnosti vrátí. 

Máte s tím nějakou zkušenost? 
Mám zkušenost z  našeho do-
mu, kde jsme se souhlasem všech 

nájemníků nainstalovali ka-
merový systém. Dříve zde by-
ly vylámané schránky, poplivané 
a pomalované zdi, rozbité vývěsní 
skříňky, odpadky a pomočené ro-
hy stěn. Po instalaci nastal zázrak, 
a to doslova - za poslední rok ani 
příslovečné smítko na zemi. Insta-
lace šesti kamer se záznamovým 
zařízením nás vyšla na 25 tisíc ko-
run, tedy 350 korun na  bytovou 
jednotku. Investice se už dávno 
vrátila, jelikož nemusíme provádět 
opravy poničeného zařízení a bu-
dovy. 

Máte vlastní konkrétní příklad 
práce pro občany?
Před dvěma roky jsme s  kolegy 
vzali v  bytovém družstvu odpo-
vědnost do  svých rukou. Po  mi-
nulém vedení jsme převzali jede-
náctipatrový dům, kde: zatékalo 
do  střechy a  oken, topení píska-
lo tak, že tam člověk neusnul, 
ucpávala se kanalizace, ve  skle-

pě spali bezdomovci, zdi byly špi-
navé, schránky vylámané, nikdo 
se na nikoho neusmíval a hlavně 
na nic nebyly peníze. Dnes najde-
te zápisy představenstva na vývěs-
ce, v celém domě světla na pohyb, 
kamerový systém, topení, stře-
cha a  okna opraveny, sklep za-
bezpečen pohybovými čidly, no-
vé schránky, dům je vymalován, 
přešli jsme na  digitální vysílá-
ní, zajistili levnou správu domu, 
bezplatné internetové bankovnic-
tví domu, zdarma webové strán-
ky, pořádáme vánoční besídky 
a před domem máme krásný zá-
hon. A přestože jsme nezvyšovali 
fond oprav a splácíme úvěr po za-
teplení, máme na účtu milion. Jak 
jsme to dokázali? Snažíme se být 
řádní hospodáři, poptáváme vždy 
transparentně více firem a práce, 
které umíme, dělají členové druž-
stva. Stejný přístup bych chtěl 
uplatnit i v práci pro náš obvod, 
pokud bych se stal zastupitelem.
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Proč se neinspirovat tím, 
co už existuje a v praxi funguje

Transparentní Poruba 
Inspirováno britskou 
normou BS10500

1) Nakládání s veřejným majetkem

•	 Před	 prodejem/pronájmem	 zveřejňovat	 analýzy	 využití	 majetku	
s dopady na obvod a před případným prodejem majetku uskutečnit 
veřejnou diskuzi.

•	 Při	prodeji	a pronájmu	použít	výběrová	řízení	vždy,	pokud	je	to	efek-
tivní. 

•	 Poklady	pro	výběrová	řízení	sestavovat	tak,	aby	jediným	kritériem	
při hodnocení nabídek byla cena (všechna ostatní kritéria zohlednit 
v podkladech). 

•	 Informace	o výsledku	výběrového	 řízení	včetně	příslušného	zápi-
su	z prodeje/pronájmu	majetku	zaslat	všem	uchazečům	a zveřejnit	
na internetu.

•	 Zveřejňovat	dopadové	studie	na obvod	v případech	žádostí	o úvěry.	

•	 Do nájemních	smluv	vždy	zahrnovat	možnost	vypovězení	smlouvy.	

2) Personální politika

•	 Realizovat	výběrová	řízení	i na místa	referentů	úřadu.	

•	 Při	výběrových	řízeních	používat	vždy	také	písemné	testy.

•	 Upravit	případný	konflikt	zájmů	u členů	výběrové	komise	a zveřejnit	
ho.

•	 Zveřejňovat	informace	o konání	výběrových	řízení	minimálně	7	dní	
předem.

•	 Zaslat	uchazečům	výsledky	výběrového	řízení	a umístit	je	také	na in-
ternet.

3) Účast veřejnosti na rozhodování

•	 Zavést	pravidla	pro	shromažďování	obyvatel	obvodu.

•	 Zavést	pravidla	umožňující	občanovi	vystoupit	na zasedání	zastupi-
telstva k libovolnému bodu programu. 

•	 Zpřístupnit	veřejnosti	zasedání	komisí	zastupitelstva	a rady	obvodu,	
včetně práva vystoupit na těchto zasedáních.

•	 Zavést	pravidlo,	že	zásadní	dokumenty	týkající	se	fungování	obvodu,	
podléhají schvalovacímu procesu stejně jako všechna závazná naříze-
ní obvodu.

•	 Zveřejnit	kontaktní	údaje	starosty	a zastupitelů.

•	 Zavést	rychlý	a veřejný	způsob	řešení	podnětů	občanů.

4) Přístup k informacím

•	 Na webu	zveřejňovat	výroční	zprávy.

•	 Na webu	zavést	elektronickou	úřední	desku	včetně	archivu.

Před volbami slyšíme od politiků slogany typu transparentní radnice, otevřená radnice 
a podobně. Když se však zeptáme, co to znamená v praxi, dočkáme se jednotné od-
povědi: „Budeme všechno zveřejňovat na webu“. Když si uvědomíme, že to technic-
ky ani legislativně není stoprocentně možné, začne se ,,transparentní radnice“ postup-
ně vytrácet. 

t
é
m
A

David Nespěšný
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•	 Na webu	zveřejňovat	pozvánky	a zápisy	ze	všech	veřejných	schůzí	 
orgánů obvodu.

5) Etika a konflikt zájmu

•	 Přijmout	Etický	kodex	veřejných	představitelů	obvodu	a	Etický	ko-
dex zaměstnanců obvodu i organizací obvodu.

•	 Předkládat	 rozšířené	 majetkové	 přiznání	 starosty	 a  zastupitelů	
a zveřejňovat je s potvrzením o podání daňového přiznání na webu 
obvodu. 

•	 Na webu	obvodu	zveřejňovat	zápisy	ze	zasedání	komisí	zastupitelů	
na ochranu veřejného zájmu.

6)  Územní plánování a stavební úřad

•	 Do tvorby	územního	plánu	zapojit	co	největší	počet	obyvatel.

•	 Zavést	kriteriální	metodiku	posuzování	a zásad	jednotné	aplikova-
né praxe, při posuzování porovnatelných stavebních záměrů. 

•	 Zavést	elektronickou	podatelnu	a elektronický	registr	probíhajících	
žádostí.

•	 Zveřejnit	na webu	obce	územní	plán	a územně	plánovací	podklady	
(např. urbanistické studie).

•	 Medializovat	 informace	 o  připravovaných	 změnách	 a  doplňcích	
územního plánu.

•	 Na úřední	desce	a na webu	obce	zveřejňovat	informace	o každé	žá-
dosti o územní rozhodnutí, resp. stavební povolení doručené obvo-
du.

•	 Využívat	úřední	desku	a termíny	všech	jednání	umísťovat	na web	–	
sekce investice.

7) Dotace a granty

•	 Předcházet	 a  řešit	 konflikt	 zájmů	 mezi	 žadateli	 o  dotaci/grant	
a  těch,	 kteří	 rozhodují	 o  přidělování	 dotací/grantů	 (minimálně	
čestné prohlášení). Zveřejňovat toto řešení na webu obvodu.

•	 Zpřístupnit	veřejnosti	zasedání	komisí	rozhodujících	o přidělení.	

•	 O přidělování	rozhodovat	soutěžně.

•	 Zveřejnit	 na  webu	 obce	 výsledky	 ze	 soutěží	 na  přidělování	 
dotací/grantů.

•	 Zveřejňovat	na webu	obce	aktuální	grantové	výzvy,	včetně	přesné-
ho postupu rozhodování o přidělování a systém jejich hodnocení, 
a to v jednoduchém formátu.

•	 Na webu	zpřístupnit	formuláře	žádostí	o přidělení,	pravidla	pro	při-
dělování ve formě kritérií a jejich váhy - způsob rozhodování komi-
sí, jména členů komisí.

•	 Zveřejňovat	 zápisy	 ze	 zasedání	 komisí	 rozhodujících	 o  přidělení	
včetně seznamu udělených i neudělených dotací.

•	 Zveřejňovat	 rozhodnutí	 o  přidělení	 včetně	 hodnoticích	 tabulek	
k projektům.

•	 Zveřejňovat	zprávy	o realizovaných	projektech	financovaných	z do-
tací/grantů	a zveřejňovat	pozvánky	na tyto	akce.

8) Firmy

•	 Nákupy	 výrobků,	 služeb	 a  stavebních	 prací	 obchodními	 společ-
nostmi zajišťovat výběrovým řízením.

•	 Při	jmenování	zástupců	obvodu	do obchodních	společností	s majo-
ritou obvodu a do rozpočtových a příspěvkových organizací obvo-
du zavést stejná pravidla jako při přijímání zaměstnanců obvodu.

•	 Zveřejňovat	výroční	zprávy	firem,	zakládací	listiny,	složení	vedení	
(resp. orgánů), kontrakty s obvodem.

•	 Nevytvářet	další	obchodní	společnosti	těchto	společností.

9) Veřejné zakázky a služby

•	 Zpracovat	interní	směrnici	pro	realizaci	veřejných	zakázek.	Expli-
citně a podrobně rozpracovat pravidla pro zakázky malého rozsa-
hu.

•	 Využít	elektronické	aukce	jako	způsob	realizace	nákupu	zboží,	slu-
žeb a práce. V případě nevyužití tohoto nástroje zdůvodnit, proč se 
takto nepostupovalo.

•	 Sestavovat	 roční	 plány	 veřejných	 zakázek,	 roční	 zprávy	 o  stavu	
a výsledcích veřejných zakázek za příslušný rok a zveřejnit je.

•	 Zpracovat,	zavést	a zveřejnit	pravidla	pro	střet	zájmů	v procesu	ve-
řejných zakázek. Na webu zveřejnit všechny dostupné informace 
o veřejných zakázkách.

10) Transparentní rozpočet

•	 Návrh	rozpočtu	zveřejnit	na webu	obvodu	spolu	se	slovním	popi-
sem všech položek v rozpočtu, včetně krátkého zdůvodnění dané 
položky.

•	 Na změny	schváleného	rozpočtu	uplatňovat	stejná	pravidla	jako	při	
návrhu rozpočtu.

•	 Zveřejňovat	aktuální	rozpočet	obvodu	a rozpočty	minimálně	tři	ro-
ky zpětně.

•	 Zveřejňovat	registr	investičních	akcí	obvodu	(obsahuje	přehled	plá-
novaných investičních akcí).

•	 Zveřejňovat	 finanční	 výroční	 zprávy	 obvodu	 včetně	 informací	
o vývoji dluhové služby obvodu.

11) Byty a místa v sociálních zařízeních

•	 Zveřejňovat	termíny	a zápisy	zasedání	komise,	umožnit	veřejnosti	
přístup na zasedání, zavést jasná pravidla komise rozhodující o při-
dělení bytů, převodu bytů do osobního vlastnictví atd.

•	 Jako	hlavní	způsob	přidělování	bytů	a míst	v sociálních/předškol-
ních zařízeních zavést veřejné losování. 

•	 Zveřejňovat	 aktuální	 seznam	sociálních	a předškolních	zařízení,	
kde je zřizovatelem obvod.

David Nespěšný
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Pokud bychom přivřeli oči 
nad tímto smutným fak-
tem, je pozoruhodné, ja-

kým způsobem se může občan 
dovědět o  plánovaných výdajích 
rozpočtu v jednotlivých oblastech 
správy městského obvodu. Ten to-
tiž překvapivě uvádí jen vybrané 
položky. Například investiční ak-
ce plánované pro odbor technický 
a provozní udávají na letošní rok 
tři události. Jsou to projektové do-
kumentace staveb s odhadovaný-
mi náklady 2 mil.  Kč, zateplení 
podlah půd základních škol Po-
rubská 832 a gen. Zdeňka Škarva-
dy za 1,5 mil. Kč a rekonstrukce 
mateřské ško-
ly Ko-

peckého za  rovných 10 mil.  Kč. 
Součtem se tedy dostáváme k su-
mě 13,5 mil. Kč. Nicméně na po-
rubské radnici zřejmě standard-
ní matematické postupy neplatí. 
V  součtu se dostává k  částce 50 
mil. Kč, o níž se oficiálně hovo-
ří jako o  limitu daného odboru, 
aniž by bylo řečeno, jaké jsou dal-
ší plánované investice, resp. výda-
je. Podobně byl rozpočet zpraco-
ván například pro rok 2013, kdy 
byly rozepsány pouze dvě inves-
tiční akce (za celkem 14 mil. Kč), 
které byly tehdy alespoň doplněny 
o  plán dalších staveb, byť 
již bez kon-

krétních částek. Celkový výsledek 
(limit odboru) byl 85 mil. Kč. Ty-
to prostředky se z větší části sku-
tečně podařilo v  průběhu roku 
2013 vyčerpat a  není důvod po-
chybovat o tom, proč by tomu tak 
nemělo být i v letošním roce.

V praxi tedy současné vedení rad-
nice schvaluje rozpočet, kterým 
stanovuje objem finančních pro-
středků (limity), aniž by rozvádě-
lo, kam desetimilionové sumy ma-
jí putovat. I těch pár částek, které 
se v návrhu objevují, poté operu-

je zpravidla s kulatými čísly, ja-
ko by cokoli v rozmezí me-

zi celým milionem a půl 
milionem bylo zane-

dbatelné. 

Tuto nanejvýš podezřelou pra-
xi bychom rádi změnili. Nejen, že 
hodláme podle vzoru městského 
obvodu Moravská Ostrava a  Pří-
voz (kde hnutí Ostravak přede-
šlé volby vyhrálo) převzít koncept 
uveřejňování smluv (včetně veš-
kerých dodatků), nabídek a veřej-
ných zakázek, ale chtěli bychom 
nanejvýš zodpovědně operovat 
s  finančními prostředky, jež má 
obvod k dispozici. V případě na-
stíněné situace s  neprůhledným 
návrhem rozpočtu budeme důraz-
ně prosazovat plán tzv. rozklikáva-
cího rozpočtu, kde budou všechny 
investiční akce rozepsány na inter-
netu doslova do poslední koruny 
a půjde zcela jasně vidět nejen ná-
vrh (předpokládané náklady), ale 
také vítězná cena a skutečná cena 
realizace (v případě možných více-
nákladů, jež budou rovněž dále ro-
zepsány).

Věříme, že zodpovědný přístup 
k  financím není jen chimé-

rou snílků s ideálem sluš-
né společnosti. Rádi 

dokážeme, že lze 
tento sen přeta-
vit ve  skuteč-
nost. 

Libor Hinčica

Ve znalostech matematiky se podle nejrůznějších průzkumů česká společnost pro-
padá srovnávacím žebříčkem a učitelé bijí na poplach. Elementární aritmetiku však 
drtivá většina obyvatel naší země zvládá bez obtíží. V této souvislosti je velmi za-
jímavý způsob, jakým je sestavován rozpočet městského obvodu Poruba. Ten byl 
také pro letošní rok navržen jako vyrovnaný, což budí zdání svědomitého střežení 
obecní kasy. Tato vyrovnanost je ale možná jen díky jednorázovým příjmům z prode-
je obvodních bytů, což je situace, která se nebude v následujících letech opakovat. 
To znamená, že tato nemalá část příjmů v dalších obdobích odpadne, aniž by za ně 
existovala adekvátní náhrada. 

Když platí: 10 + 3,5 = 50

Libor Hinčica
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Autor: thinkstockphotos.com
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Městský obvod Ostrava-Poruba se potýká s chronickým nedostatkem parkovacích 
míst. Plochy pro odstavování osobních automobilů plánované v době výstavby síd-
lišť přestaly svou kapacitou stačit. Podle dostupných statistik chybí v našem obvo-
dě momentálně přes 4 000 parkovacích míst. Hůře je na tom v rámci Ostravy jen již-
ní město. 

Nová parkovací místa

Naším cílem by mělo být do-
plnění parkovacích míst 
v  rámci stávající sídlištní 

zástavby, a  to hned několika for-
mami. Z  hlediska plochy, kterou 
by bylo potřeba zabrat, není z dlou-
hodobé perspektivy možné, aby se 
zvýšení počtu parkovišť odehráva-
lo jen formou „rozlévání asfaltu“ 
na existující travnaté plochy. 

Ve  spolupráci se statutárním 
městem Ostrava bude nutné ře-
šit otázku parkování komplex-
ně a zajistit výstavbu objektů pro 
hromadné parkování (parkovací 
domy). Určitým řešením by moh-
lo být i  jednání se současnými 
vlastníky soukromých podzem-
ních a nadzemních garáží (např. 

hypermarkety) o využití alespoň 
části nabízených ploch pro rezi-
dentní stání, byť by šlo o využití 
s časovým omezením. 

Nejdůležitější a  zároveň nejjed-
nodušší přesto stále zůstává va-
rianta organizačních změn do-
pravního značení s minimálními 
stavebními úpravami, které by 
pomohly doplnit stání jakéhoko-
li typu tam, kde žádná momen-
tálně nejsou, nebo nahradit pro-
storově náročné podélné stání 
stáním příčným či šikmým. Fi-
nanční náklady takových opatře-
ní jsou zpravidla minimální. Ce-
na jednoho parkovacího místa se 
zpevněným povrchem se obecně 
uvádí okolo 20 000 Kč. 

Parkovací místa by bylo mož-
né rovněž získat zrušením 
„hnízd“ na  kontejnery a  jejich 
uložením pod zem. Ačkoli se 
jedná o dražší variantu, zkuše-
nosti z  obvodu Moravská Ost-
rava a  Přívoz ukazují, že je to 
řešení velice účinné, navíc do-
provázené dalšími pozitivními 
dopady (čistota ulic apod.). 

Na  rozdíl od  výstavby parko-
vacích domů nebo jednání se 
soukromníky jde v  těchto pří-
padech o kroky, jež lze zpravi-
dla řešit v rámci krátkodobého 
horizontu s  okamžitým účin-
kem na  zlepšení kvality živo-

ta obyvatel obvodu. Odhadem 
by se dalo v rámci Poruby zís-
kat změnou dopravního znače-
ní a mírnými stavebními úpra-
vami více než 500 parkovacích 
míst. 

Rozšíření parkovacích míst by 
přitom nemělo zhoršovat ži-
votní prostředí či ovlivňovat 
bezpečnost na  komunikacích 
a v rámci samotných parkovišť. 
Nová parkovací místa mohou 
vznikat při zachování stávají-
cí zeleně a nevynucují si káce-
ní vzrostlých stromů.    

Slavomír Kopáček

Slávek Kopáček
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Ilustrační fotografie
Autor: D. Ramík

Ilustrační fotografie
Autor: D. Ramík
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Mgr. Michal 
Nosek

Mgr. Michal Nosek

Narozen: 9. 1. 1979

Povolání: Advokát

Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, Práv-
nická fakulta

Zájmy: rodina, lední hokej, cyklistika a tenis, elek-
trická kytara, film a divadlo

Představte se nám.
Jsem Ostravák, narodil jsem 
se tady, žiji tady a  rozhodně 
na  tom v  budoucnosti nehod-
lám nic měnit. Je mně 35 let, 
jsem ženatý, s  manželkou má-
me	 dceru	 Elišku.	 Samozřejmě	
všichni bydlíme v Porubě.

Čím se živíte?
Jsem advokát. Vedle generál-
ní advokátní praxe zahrnují-
cí téměř všechny právní oblas-
ti od práva civilního po trestní 
se mimo jiné zabývám také pro-
blematikou zadávání a  organi-
zace veřejných zakázek.

Co děláte ve volném čase?
Snažím se relaxovat a sportovat. 
V mládí jsem aktivně hrál hokej 
za Vítkovice, ale taky rok za Po-
rubu. Pamatuji doby, kdy ještě 
hokejová kluziště na dnešní Sa-
reze nebyla zastřešená. Když 
sněžilo, musela v průběhu třeti-
ny vyjíždět i dvakrát rolba a my 
mrzli na  střídačce. Dnes už je 
to úplně jiný komfort, nicmé-
ně občas, když si jdu s kamará-
dy rekreačně zahrát, na ty časy 
vzpomínám. K  zimním spor-
tům ještě rád přidám lyže a v lé-
tě nejčastěji horské kolo a tenis. 
Kromě sportu pak hraji na ky-
taru v  amatérské bigbítové ka-
pele.

Co vás vede k tomu, kandido-
vat do  obecního zastupitel-
stva?
Když chodím ulicemi našeho 
obvodu, potažmo města, vší-
mám si věcí, které se mi nelí-
bí, ale které je možné, dle mého 
názoru, změnit. Mnohdy se jed-
ná o drobnosti, ale jsou i větší, 
podstatné nedostatky, k jejichž 

řešení je zapotřebí razantněj-
ších systémových změn. A pro-
tože stěžováním si v ústraní se 
samozřejmě nic nespraví, roz-
hodl jsem se nezůstat pasiv-
ní a  svým aktivním přístupem 
současnou situaci změnit. 

Máte nějaké zkušenosti ze za-
stupitelstva nebo obdobného 
orgánu?
Jsem člověk, který se sna-
ží být aktivní, nesedět na  zad-
ku a  stěžovat si „na  vrchnost“. 
Už na vysoké škole jsem půso-
bil ve  studentské „kolejní“ sa-
mosprávě, protože jsem nebyl 
spokojen se způsobem a kvali-
tou ubytování studentů. V do-
mě, kde bydlím, dnes zastávám 
funkci předsedy společenství 
vlastníků a  musím bez přehá-
nění říct, že se nám v poměrně 
krátké době podařilo celý dům 
kompletně revitalizovat, opra-
vit a vybavit například novými 
výtahy. V práci hájím zájmy kli-
entů, takže vlastně zažívám ta-
kové malé zastupitelstvo kaž-
dý den. 

Co byste chtěl změnit ve  fun-
gování obvodu? V  čem vidíte 
své uplatnění?
Jsem právník, proto bych se 
především, nikoli však pouze, 
zaměřil na  tuto oblast. Mám 
na mysli zajištění řádného prů-
běhu zadávacích řízení k  ve-
řejným zakázkám tak, aby vše 
probíhalo zákonným způsobem 
a  zcela transparentně. Aby by-
ly informace o  tom, kam a  ja-
kým způsobem obvod investo-
val a samozřejmě za kolik peněz 
bylo postaveno či zrekonstruo-
váno to či ono, volně k dispozi-
ci na  internetových stránkách. 

Archiv časopisu Ostravak
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Dále bych chtěl klást důraz 
na  dodržování vyhlášek měs-
ta a  obvodu, stejně jako na  je-
jich úpravu a vytváření nových, 
například regulujících hazard, 
omezujících konzumaci alko-
holu na veřejnosti a podobně. 

Proč hnutí Ostravak?
Odpověď je jednoduchá. Ne-
ní to politická strana centrál-
ně řízená z  Prahy, kde jednot-
liví členové znají ostatní pouze 
ze zpráv v  televizi. Hnutí Ost-
ravak je tvořeno občany našeho 
města a  obvodu, kteří se zají-
mají především o lokální potře-
by a tvoří partu lidí, kteří táh-
nou za jeden provaz. 

Kam v  Porubě jdete, když se 
chcete pobavit?
Považuji se za kulturního člově-
ka, proto mě mrzí, že v této ob-
lasti má Poruba velké nedostat-
ky. Na jejím území není jediné 
funkční kino, nemáme tady ani 
divadlo, kulturní dům je ve sta-
vu, kdy bude malý zázrak, jestli 
v dohledné době bude zase pl-
nit svou funkci. Za těmito záj-
my tedy musím cestovat mimo 
náš obvod. Pokud jdeme s  ka-
marády, jak se říká „na jedno“, 
volím nejčastěji některý z pod-
niků na Hlavní třídě. Samostat-
nou kapitolu tvoří můj hudeb-
ní koníček. Máme amatérskou 
kapelu a občas si víceméně pro 
sebe a naše přátele uspořádáme 
koncert. I tady bych si ale doká-
zal představit lepší podmínky 
pro mladé a  začínající kapely. 
Vedle „rokáče“ Chlív a  mar-
tinovské Woodmanovy Gará-
že se totiž v  Porubě v  podsta-
tě nikde hrát nedá. A i v těchto 
podnicích jsou možnosti velmi 
omezené. Rozhodně je to jedna 
z oblastí, na kterou by se moh-
la obrátit pozornost zastupite-
lů obvodu. 

Žije se vám v Porubě dobře?
Porubu považuji za nejlepší os-
travský obvod a  tudíž nejlep-
ší ostravskou adresu. To ale 
neznamená, že jsem se vším 
spokojen. Mám na  mysli neu-
těšenou dopravní situaci, kdy 
je v některých hodinách téměř 
nemožné přejít ulici 17. listo-
padu nebo Opavskou pro neú-
měrně hustou dopravu, poměr-
ně časté „tahy“ opilců a dalších 

individuí Hlavní třídou, a  ne-
jen jí. Tohle jsou kaňky na  ji-
nak pěkném a  klidném bydle-
ní v Porubě.

Co můžete, s  čistým svědo-
mím, slíbit voličům?
Intenzivní práci, snahu o změ-
nu některých zavedených po-
řádků, zamezení klientelismu 

na  radnici a  odstranění ne-
průhlednosti hospodaření s ve-
řejnými prostředky obvodu 
a  při zadávání veřejných za-
kázek. Zlepšení bezpečnosti 
v  ulicích, potlačování hazar-
du a s tím spojené kriminality 
a samozřejmě celkové zlepšení 
přístupu zastupitelů a úřední-
ků k občanům obvodu.

Je něco, co byste si hodně přál, 
něco, čeho byste chtěl jako za-
stupitel dosáhnout?
Přání je samozřejmě hodně, ale 
pokud bych měl nějaké vypích-
nout, tak bych byl velice rád, 
kdyby se nám podařilo oslovit 
co nejvíce spoluobčanů, aby da-
li šanci změnám, o které se sna-
žíme.

www.hnutiostravak.cz

RADIM ŽEBRÁK 
SENÁTOREM

1 

SENÁT NEMŮŽE BÝT 
O POLITICÍCH, ALE O LIDECH

ZÁKONY MUSÍ LIDEM
POMÁHAT, NE JE OMEZOVAT

JSEM ZVYKLÝ POCTIVĚ 
PRACOVAT, NE ZBYTEČNĚ MLUVIT 



16

Kultura za sportem v Porubě 
pokulhává
Je sobota odpoledne, právě ležím v Raškovicích u vody. Relaxuji. Kolem mě se pro-
hánějí i cyklisté. A mne napadá, jak je to vlastně u nás v Porubě? Prázdniny jsou 
zpravidla kulturní „okurkovou“ sezonou. Většina lidí je na dovolené u moře, na ho-
rách českých či v cizině, někteří však zůstávají doma. Sportovně založení jedinci si 
tady přijdou na své. Obzvláště bruslaři a cyklisté, těch jsou plné ulice a cyklostez-
ky.

Petra Gembalová

Na  Hlavní třídě se pořádá 
od června do září několik 
organizovaných bruslení. 

Síť cyklostezek se v Porubě za po-
sledních pár let rozrostla. Stačí 
kousek, a  jste buď u  Hlučínské-
ho jezera, nebo můžete poznávat 
krásy Poodří. Ti zdatnější vyjíž-
dějí do  kopců směrem na  Vřesi-
nu a  Mexiko. V  parných letních 
dnech se lze zchladit i  na  největ-
ším přírodním koupališti ve Vřesi-
ně. Na své si přijdou příznivci ra-
ketových sportů, v zimě bruslení 
a ledního hokeje. Město pro spor-
tovně založené občany pořádá řa-

du akcí, jako je např. světový po-
hár v in-line bruslení.

Kultura v  mých očích jde dost 
stranou. Vlastně si nedoká-
žu ani vybavit, kdy se naposle-
dy v  Porubě konala zajímavá 
kulturní akce s přesahem do ji-
ných ostravských obvodů. Po-
klad, který plnil roli kulturního 
centra, v  současnosti prochází 
rekonstrukcí a  zřejmě ještě ně-
jakou dobu bude. Žádná plno-
hodnotná alternativa neexistu-
je! Nechybí jen kulturní dům, 
nemáme ani kino.

Lidé z Poruby musí jezdit za  fil-
movým představením do obchod-
ních center, nebo jiných obvodů. 
Přitom v minulosti fungovalo ki-
no Dukla, a to přímo v centru Po-
ruby.

Myslím si, že éra multiplexů už 
je taky přežitá. Lidé v dnešní do-
bě hledají pohodlí, ale dívají se 
i na cenu. Například ve Výško-
vicích se v  současné době opět 
vzpamatovává z krize, která na-
stala příchodem a  otevřením 
multiplexů, známé kino Luna. 
Lidé pochopili, že za  stejnou, 

ne-li výhodnější cenu, mohou 
mít i lepší kvalitu filmu a nemu-
sí cestovat přes půl města. Kino 
Luna se v současné době těší vel-
kému zájmu, hlavně kvůli ceně, 
která je nižší než v multiplexech, 
ozvučení je také srovnatelné.

Proč něco podobného neoživit 
i v Porubě? V tomto obvodě ži-
je v  současnosti více než 67 ti-
síc lidí, kteří by nemuseli dojíž-
dět jinam. 

V Porubě bylo dříve kino Duk-
la, zaniklo v  roce 2001. Potom 
se objevilo Letní kino, ale zřej-
mě nemělo dostatečnou propa-
gaci a v módě bylo něco jiného. 
Dnes se lidé vracejí ke  starým 
osvědčeným věcem, retro je 
v  módě. Tak proč jim nevyjít 
vstříc?

 Otázka kultury se netýká sa-
mozřejmě pouze absence kina, 
Poruba by mohla pořádat i kon-
certy a  menší festivaly věnova-
né dětem. Prostory na to má, jen 
je třeba zapracovat na propagaci. 
Málokdo ví o blížícím se festiva-
lu Folklór bez hranic.

 Jednou z priorit nového zastu-
pitelstva by mělo být dokončení 
rekonstrukce Domu kultury Po-
klad a návrat pestré palety akcí 
do  Poruby. Kultura přece stej-
ně jako sport plní roli v preven-
ci kriminality dětí a mládeže a je 
smysluplným trávením volného 
času.

Petra Gembalová

t
é
m
A

Dům kultury v Porubě
Autor: D. Ramík
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Ing. Petra 
Gembalová

r
o
z
h
o
v
o
r

Představte se nám.
Jmenuji se Petra Gembalová 
a  jsem Porubačka. Původně ale 
z  Ostravy nepocházím, narodi-
la jsem se v malé vesničce u Žer-
manické přehrady, tam jsem 
trávila dětství. V 18 letech jsem 
začala studovat na Vysoké ško-
le báňské, přestěhovala se a  už 
v Porubě zůstala. 

Kde pracujete?
V  současné době pracuji v  au-
tomobilovém průmyslu, mám 
na starosti řízení projektů na vý-
stavbu nových výrobních linek. 

Jaké jsou vaše koníčky?
Relaxuji hlavně sportem – jez-
dím na kole, rekreačně si zajdu 
zahrát badminton a  mám ráda 
tanec. K  mým koníčkům patří 
také výlety do hor, které mě ne-
skutečně nabíjí potřebnou ener-
gií. V  každé volné chvilce čtu. 
Věnuji se i  mým čtyřnohým 
mazlíčkům.

Co vás vede k  tomu, kandido-
vat do obecního zastupitelstva? 
Jak už jsem zmínila, v práci ne-
su plnou zodpovědnost za  svá 
rozhodnutí. Pokud bych uděla-
la něco špatně, tak se zastavím 
až na ulici. Když vidím naše po-
litiky, kteří neumí převzít zod-
povědnost za svá špatná rozhod-
nutí, nebo průšvihy řeší stylem 
hraní mrtvého brouka, tak mě to 
opravdu štve. Proto jsem se roz-
hodla aktivně zapojit do  veřej-
ného života a pokusit se součas-
ný stav změnit. 

Co byste chtěla změnit ve fun-
gování obce? 
Chci uplatnit zkušenosti, kte-
ré mám z oblasti investic. Když 
jsem zjistila, že za projekt opra-
vy Domu kultury Poklad zapla-
til obvod firmě více jak 13 mili-
onů korun, nechtěla jsem tomu 
ani věřit. U  mnohem složitěj-
ších a dražších staveb jsem mě-
la projekty neskonale levnější. 
Když k  tomu připočteme další 
velké nepříjemnosti, tak mám 
za to, že jenom v oblasti inves-
tic a  výběrových řízení je zde 
opravdu co napravovat. Dále 
mě jako ženu tíží otázky bez-
pečnosti a samozřejmě podpo-
ry projektů pro děti a seniory. 

Proč hnutí Ostravak? 
Hnutí Ostravak podporuji už 
od minulých voleb. Letos se za-
čala formovat porubská část, 
tak jsem neváhala a hned se za-
pojila. Je to výborná parta lidí, 
kteří už nevydrželi jen nečinně 
přihlížet, co provádí takzvané 
„zaběhnuté strany“.

Jak se vám žije v Porubě?
Na Porubu jsem si zvykla hod-
ně rychle. Bydlím kousek 
od Hlavní třídy, kde je poměr-
ně živo, především co se spor-
tovních akcí týká. Pokud ale 
toužíte po klidu, stačí vzít ko-
lo, vyrazit na kteroukoli světo-
vou stranu a po chvíli jste v pří-
rodě. Poruba je opravdu pestrá. 
Jsem z tohoto obvodu nadšená 
a do jiné části Ostravy bych se 
neodstěhovala.

Ing. Petra Gembalová

Narozena: 25. 2. 1978

Povolání: Vedoucí projektu

Vzdělání: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,  
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Zájmy: cyklistika, tanec, jóga, turistika, příroda, literaturaNAPIšTE NÁM 
E-mail: poruba@ostravak.info

Archiv časopisu Ostravak



>  Všechny zakázky a smlouvy 
zveřejníme na webu

>  Maximálně navýšíme počet 
strážníků v ulicích

>  Zřídíme vlastní technické služby

Naši kandidáti 
do zastupitelstva MO Poruba

Ivo Křižák 
Vedoucí nákupu

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
VŠ pedagog

Bc. Viktor Hubert
Inženýrská činnostIng. Martin Drastich, MBA, Ph.D.

Kandidát na starostu

Ing. Jan Fedor 
Dopravní technolog

Mgr. Michal Nosek 
Advokát

Mgr. Adriana Tošková
Učitelka

Bc. Libor Hinčica
Novinář

Ing. David Nespěšný, MBA 
Zaměstnanec VŠ, pedagog

Ing. Petra Gembalová 
Vedoucí projektu

Ing. Slavomír Kopáček 
Ekonom
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Náš volební program a kompletní seznam kandidátů najdete na 

www.hnutiostravak.cz
18

Ing. Bohdan Trojak
Ekonom	 	 	

MUDr. David Buzek
Primář chirurgie

Ing. Gabriela Kašoková
Manažerka vzdělávání  

Bc. Barbora Bočková
Marketingová manažerka 

Ing. Ivana Látová
Ekonomka	

Bc. Sabina Andrejková
Vedoucí obchodní jednotky  

Jaromír Stareček
Výpravčí střediska  

Dagmar Lukášová
Překladatelka  

Ing. Lucie Zatloukalová
Referentka 

František Skalický
Revizní technik  

Tomáš Bulejko
IT specialista   

Mgr. Petra Kubecová
Lektorka AJ  

Bc. Kateřina Kaňoková
Studentka  

Sabina Bědroňová
Studentka  

Jakub Rotrekl 
Vedoucí prodeje   

Ing. Michaela Nykielová
Personální ředitelka  

Gabriela Kukelková
Kuchařka   

Petr Žabka
Konstruktér   

Tomáš Písek
Mistr   

Dagmar Musialková
Prodavačka 

Mária Molnárová
Prodavačka   

Lucie Tokárková
Studentka   

Ing. Eva Richterová
Referentka   

Ladislav Hlavatý 
Traťový technik   

Ing. Pavel Čech
Elektroinženýr	

Ing. Jiří Valošek
Informatik 

Daniela Dusová
Operátorka 

Pavel Ožana
Mistr   

Jaroslav Mikulášek 
Důlní měřič   

Mojmír Buroň
Řidič  

Petr Špok
Technik   

Ivan Novák
Soustružník   

Josef Pavlosek
Automechanik  

Martin Blahuta
Operátor
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Pavel Ožana
Mistr   

Jaroslav Mikulášek 
Důlní měřič   

Mojmír Buroň
Řidič  

Petr Špok
Technik   

Ivan Novák
Soustružník   

Josef Pavlosek
Automechanik  

Martin Blahuta
Operátor

Jak volit hnutí Ostravak

V Porubě budeme na podzim volit hned třikrát. Do zastupitelstva našeho městského obvodu, do zastupitelstva statutár-
ního města Ostravy a také do Senátu.

Na hlasovacím lístku pro Porubu najdete hnutí Ostravak pod číslem 6. Na hlasovacím lístku na ostravský magistrát má 
hnutí Ostravak číslo 8. Naším kandidátem do Senátu je Radim Žebrák a má  číslo 1.

I v letošních komunálních volbách je hlasovací lístek velkou plachtou. Pokud chcete volit Hnutí Ostravak, stačí, když do 
rámečku u názvu hnutí Ostravak uděláte křížek. Každý z kandidátů uvedených na kandidátní listině hnutí Ostravak tak 
dostane jeden hlas.

Chcete-li navíc upřednostnit některého z kandidátů, udělejte křížek i u jeho jména. I v tomto případě však nezapomeňte 
udělat křížek také u názvu hnutí Ostravak.

Při volbě Radima Žebráka do Senátu stačí vložit hlasovací lístek s jeho jménem do příslušné obálky a vhodit do volební urny.

Příklad hlasovacího 
lístku do zastupitelstva 
statutárního města 
Ostrava.
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Kandidát na senátora

Mgr. RADIM 
ŽEBRÁK, Ph.D.

Ing. Leopold
Sulovský

Senátor

ZA NAŠE 
SENÁTORY 

SE NEMUSÍTE 
STYDĚT


