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Mgr. Michal Mariánek

Nemocnici na Fifejdách  
neprodáme.  

OPRAVUJEME JI.

Noční klid
je noční klid!

Úřad práce
není banka

Dávky nejsou
výplata

Herna s automaty
není dětský koutek

Za nákup  
v obchodě se platí

Peníze se  
vydělávají prací

Noční Ostrava
není džungle

Odpadky se házejí
do popelnice

Řev není 
argument

Hygiena není
sprosté slovo

Za jízdu tramvají
se platí

Děti v noci spí
a ve dne jsou ve 

škole

Chodit do práce
není ostuda

Rozhýbali jsme dopravní podnik  
a teď je na řadě městská policie

Na návštěvu
se nechodí  
s páčidlem

Autorádio  
se nezapíná

šroubovákem

Víko od kanálu
patří na kanál



3

T
é
m
a

Děláme to, co jiní jen slibují.
Všichni musíme zůstat ostražití
Zajet si do Chorvatska nebo do Itálie k moři, do Alp na lyže, nebo se třeba „jen“ zajet podívat do předvánoční Vídně. 
Určitě je to fajn a hlavně nám to připadne už normální. Neměli bychom však zapomínat, že ne vždy tomu tak bylo.

Stejně tak nám dnes připadne nor-
mální, že náš městský obvod už osm 
let hospodaří tak, jak se hospodařit 
má. Transparentně a bez skandálů. 
Ani tomu tak ale vždycky nebylo.

Možná si ještě vzpomenete, jak dří-
vější starosta Miroslav Svozil (ODS) 
jen krkolomně vysvětloval podivné 
kšefty se svými spolustraníky zná-
mé jako kauzy „Střechy Majer“ či 
„Filip Sojčák“ nebo podivnou sprá-

vu nemovitostí společností LAER. 
Před pouhými čtyřmi lety městem 
cloumala aféra Dědic, kterou do-
dnes řeší soud. I v ní se jedná o ne-
průhledné „obchody“ ODS a ČSSD 
s městskými společnostmi.

Vážíme si toho, že můžeme volně 
cestovat, ale i toho, že radnice dobře 
hospodaří. Současně však také musí-
me dbát na to, by vše zůstalo, jak je. 
V onom přirozeném normálu. Hra-

nice už nám snad nikdo nezavře. Stej-
ně bychom chtěli věřit, že se už nikdy 
nebude na naší radnici krást. Podívá-
me-li se však na čelná místa kandidá-
tek ODS, ČSSD či Leča, je potřeba se 
mít na pozoru. Najdeme tam totiž li-
di, kteří byli (a patrně stále jsou) sou-
částí systému, jenž ve městě pano-
val a který známe právě z korupčních 
kauz. Není přece normální, aby po 
radnici běhali policejní vyšetřovatelé. 

Dokázali jsme, že radnice se dá vést 
slušně, a chceme v  tom pokračo-
vat. Věříme, že se lidé v našem měs-
tě nenechají ošálit různými převleky 
a lacinými sliby. Věříme, že přijdou 
k volbám. Věříme, že to, co je dnes 
normální, dále normální zůstane.

Jsme na dobré cestě, ale vyhráno ješ-
tě nemáme. Proto znovu kandidu-
jeme. Není třeba se bát, ale musíme 
zůstat ostražití.

Kašna není vana

Tak přijďte, prosím,  
5. a 6. října  k volbám.

Jinak s tím nepohneme.

Taky si myslíte, že
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O chátrající budově bývalých městských jatek, která byla postavena v roce 1881, se toho za posledních dvacet 
let napsalo a hlavně namluvilo opravdu hodně. 

O tom, že se jedná o jednu z mála 
památek, které v našem městě jsou, 
asi nikdo nepochybuje. Pochybovat 
se však dá o důvodech, které vedly 
k tomu, že tato cenná budova, kte-
rá patřila městu, byla nezodpověd-
ně prodána zahraničnímu obchod-
nímu řetězci Bauhaus. Dlouhá léta 
se Ostravou šířila fáma, že za tristní 
stav jatek je zodpovědný právě Bau-
haus. Není to však pravda. Prodáva-
jící, tedy ODS ve vedení centrální-
ho městského obvodu, totiž v kupní 

smlouvě Bauhaus k ničemu takové-
mu nezavázal a osud památky po-
nechal pouze na jeho libovůli (kopii 
smlouvy naleznete na našich webo-
vých stránkách www.ostravak.cz). 
Přesto se Bauhaus postavil k  opra-
vě jatek čelem. Připravil projekt je-
ho propojení s  budoucí prodejnou 
a představil jej městu. S  odstupem 
času lze na projekt nahlížet různě, 
nicméně projekt byl odsouhlasen  
a město i obvod přislíbili jeho pod-
poru. Mezitím Bauhaus postavil 

prodejnu a slibovaná spolupráce 
(např. možnost zaslepení Janáčko-
vy ulice) se nenaplňovala. Čas ply-
nul, historický objekt chátral a zá-
jem Bauhausu jej opravit klesal.  
Tak došlo na chyby ve smlouvě. 

Pokud byste očekávali, že ti, kte-
ří chybu způsobili, se ji také budou 
snažit odstranit, čekali byste marně. 
Namísto jednání a hledání řešení 
vedení města a obvodu začala svor-
ně šířit nepravdivé informace o tom, 

že oni za nic nemůžou a že za stav ja-
tek může jen Bauhaus. Není se čemu 
divit, že tato rétorika posunula vzta-
hy města a Bauhausu na bod mrazu. 

Dlouhá léta se nedělo nic a jatka se 
stávala stále větším vředem. Když 
v roce 2006 tehdejší primátor Petr 
Kajnar na předvolebních plakátech 
sliboval, že jatka opraví, mnozí zpo-
zorněli. Jednání o jejich odkoupení 
však skončilo ještě dřív, než vůbec 
začalo. Primátor Kajnar zástupce 

Děláme to, co jiní jen slibují.
Pravda o historické budově jatek
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vlastníka v podstatě vyhodil z kan-
celáře. Opět se několik let nedělo nic. 

Neskromně musíme napsat, že kdy-
by nebylo občanského hnutí Ostra-
vak, velmi pravděpodobně by budo-
vu jatek stihl stejný osud jako zámek 
v Kunčicích, tedy nucená demolice. 
Věci se totiž daly do pohybu na po-
čátku roku 2016, kdy se zástupci Os-
travaka stali součástí vedení města. 
I přes hlasitý odpor ČSSD a revol-
tu ODS se podařilo budovu jatek 
a přilehlé nemovitosti městu kou-
pit. To pak uspořádalo architekto-
nickou soutěž, a když její vítěz pře-

kvapivě odmítl podepsat smlouvu, 
ujal se projektu renomovaný a svě-
tově uznávaný polský architekt Ro-
bert Konieczny z Katovic (mj. držitel 
titulu Světová stavba roku). Přece jen 
se jedná o 150 let starý dům, který 
dlouhá léta chátral, proto hodně ča-
su zabralo jeho zaměření a technic-
ké průzkumy. Ty se už blíží ke konci  
a ke konci se snad blíží také nešťast-
ný příběh této památky. Na konci 
příštího roku by se měla začít opra-
vovat a v  roce 2021 by Ostrava na 
svých pohlednicích měla mít další 
pamětihodnost, kterou se bude mo-
ci pochlubit.

Vizualizace druhého účastníka výběrového řízení architektonické soutěže, polského architekta Roberta Konieczného.
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Známým loupežnickým zvoláním vás nechceme vyděsit, záměrně jsme jej však použili proto, abychom ukázali, 
jaký je rozdíl mezi vedením naší radnice v podání tzv. tradičních stran (ODS a ČSSD) a hnutím občanů Ostravak. 
Dnes je zcela zjevné, že právě ODS obvod vedla pro peníze, které pár lidí vydělávalo na úkor obyvatel obvodu. 
Hnutí občanů Ostravak jej vede zcela odlišně, a to tak, aby přednost měli občané a v centru města se dalo dob-
ře žít. Ostatně posuďte sami.

ODS povolila výstavbu administ-
rativního centra Orchard na Fifej-
dách. Proti komplexu budov ne-
lze nic namítat, nedokážeme však 
pochopit, jak je možné, že tehdejší 
vedení obvodu nepřimělo investo-
ra také k vybudování dostatečné-
ho počtu parkovacích stání. Krát-
ce po otevření se sídliště naplnilo 
auty zaměstnanců firem sídlících 
v  kancelářských budovách. Před-
nost měly peníze, které vydělal sta-
vitel, poraženými byli obyvatelé ži-
jící na Fifejdách.

Situaci s parkováním 
se nám postupně da-
ří zlepšovat. Pomoh-
lo zřízení parkovací 
zóny, postupné dobu-
dování parkovacích 
stání a také zásah 
radního pro dopra-
vu Lukáše Semerá-
ka, který nechal Hor-
nopolní ulici zklidnit  
a zřídil zde zhruba 150 
parkovacích stání.

K velmi podobné situaci jako na 
Fifejdách došlo také na náměstí 
Republiky. Radnice vedená ODS  
a ČSSD povolila výstavu admi-
nistrativních budov, v nichž dnes 
sídlí společnost Tieto Czech. Za-
tím stojí pouze jeden ze dvou dří-
ve povolených věžáků, ale i ten 
pro rezidenty bydlící poblíž zna-
mená doslova katastrofu. Ta-
ké zde obvod „odpustil“ stavite-
li parkovací stání. O důvodech, 
proč se tak stalo, můžeme polemi-
zovat, fakt, kdo na tom vydělal, je 
zřejmý. Poraženými jsou opět řa-
doví občané. Jako první zareago-
val nedaleký supermarket Kauf-
land a zpoplatnil parkoviště. Auta 
se tak natlačila k sídlišti Šalamou-
na a parkují opravdu všude. Situ-
ace je neudržitelná. Proto bude 
počátkem příštího roku v oblas-
ti sídliště Šalamouna zřízena rezi-
dentní parkovací zóna.

Peníze, nebo život ?

Příklad první

Příklad druhý

Autor: Drahoslav Ramík
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I přes zběsilou a značně nepře-
hlednou privatizaci bytového 
fondu, kterou nám předvedli za-
stupitelé z ODS a ČSSD a na kte-
ré se mnoho jejich členů obohati-
lo, zůstalo v majetku obvodu ještě 
pořád dost bytů. Ty se logicky na-
bízejí k pronájmu. Dřívější vedení 
byty nabízelo opravdu zvláštním 
způsobem. Zájemce o pronájem 
totiž musel zaplatit dluh, který 

v bytě zůstal po předešlém nájemci. 
V podstatě si tak kupoval nájemní 
smlouvu a peníze, které zaplatil, už 
nikdy nedostal nazpět. Po zaplace-
ní tzv. přistoupení k dluhu pak ob-
vod po původním dlužníkovi dále 
jeho dluh nevymáhal. Jednodu-
še jej odepsal a tvrdil, že je zapla-
cený, protože dostal peníze. Dluž-
ník se smál a peníze zjevně nikomu 
nechyběly.

Tento podivný postup samozřejmě 
vedl k tomu, že nájemní byt nebyl 
přístupný každému. Když někdo 
chtěl bydlet a poctivě platit každý 
měsíc nájem, měl smůlu. Musel mít 
ještě několik desítek tisíc korun na 
to, aby si „koupil“ nájemní smlou-
vu. Vedení obvodu tedy zjevně ne-
šlo o to, aby v bytech bydleli slušní 
lidé, ale aby nemuselo složitě vymá-
hat dluhy a lehce přišlo k penězům.

S  příchodem hnutí občanů Ost-
ravak do vedení obvodu byl po-
chybný systém placení cizích dlu-
hů zrušen. Nabídku bytů dneska 
najdete na internetu a zjednodu-
šení systému je vidět na zvýšeném 
zájmu o obecní byty. Pokud říká-
me, že chceme centrum města oži-
vit, musíme dbát na to, aby v něm 
žili lidé. A to taky děláme.

Příklad čtvrtý

Příklad třetí

Příkladů odlišného přístupu vedení radnice bychom zde mohli uvést mnohem víc. Myslíme si ale, že i tyto čtyři výše uvedené 
by mohly stačit k tomu, aby si každý udělal obrázek o tom, kam by měl náš obvod směřovat.

TAKY SE VÁM 
LÍBÍ NAŠE 
VÁNOČNÍ TRHY?

Ing. Petra Bernfeldová 
starostka MOaP

Na Sokolské třídě vedle vo-
zovny trolejbusů stojí výškový 
dům. Původně sloužil k ubyto-
vání stavebních dělníků. Pak jej 
město začalo využívat k sociál-
ním účelům a vznikl zde tzv. 
Dům na půl cesty. V něm bydle-
li lidé, kteří se „vraceli do živo-
ta“ například z dětských domo-
vů. Za dřívějšího vedení města 
a bez jeho povšimnutí uživatel 
do objektu nastěhoval tzv. ne-
přizpůsobivé rodiny. Důvod 
byl prostý – vyšší zisk. Zjevně 
mu bylo úplně jedno, že všude 

kolem bydlí spousta slušných 
a často starých lidí. Nepřizpů-
sobiví dostáli svému označe-
ní a okolí domů se rázem stalo 
velmi nepříjemným a mnoh-
dy i nebezpečným prostorem. 
O kšeftech s chudobou, doplat-
ky na bydlení a zneužívání dá-
vek se napsalo mnoho. Proto  
i v tomto případě je velmi jed-
noduché odhalit, kdo na stěho-
vání nepřizpůsobivých vydělal, 
a kdo naopak na něj doplatil.
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Starostka Petra Bernfeldová má lehce po čtyřicítce, dva skvělé syny a prima rodinu, která jí je velkou oporou.  
Již osm let je ve vedení centrálního obvodu a za tu dobu Moravská Ostrava a Přívoz výrazně prokoukla a jsou  
vidět změny. „Baví mě všechno, co se točí okolo této části města i lidí, kteří zde bydlí, chodí za zábavou nebo  
do školy. MOaP je prostě moje srdcovka,“ směje se. 

Pojďme rovnou k věci – nezalito-
vala jste od doby, kdy jste vstou- 
pila do komunální politiky?
Určitě ne, získala jsem spoustu 
zkušeností, mám radost z mnoha 
zážitků, poznala jsem plno zajíma-
vých lidí, a to nejen těch „slavněj-
ších“. Mnoho z  nich jsou občané 
našeho obvodu a setkání s  nimi  
u nejrůznějších příležitostí mě hod-
ně obohacuje.

Kdy Vás napadlo odejít z úřednic-
kého místa a začít se starat o život 
jiných v centrálním městském ob-
vodu Ostravy?
Byla to vlastně úplná náhoda. Na 

vysoké škole jsem se během stu-
dia marketingu naučila, že zákla-
dem všeho je být ve správnou do-
bu na správném místě. No, a to se 
povedlo. Poznala jsem skupinu li-
dí, kterým nebylo tehdejší vedení 
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz lhostejné stejně jako mně. Vět-
šina byla z podnikatelské sféry a já 
jim nabídla své zkušenosti úřední-
ka. Důležité ale je, že ráda přijímám 
nové výzvy, učím se novým věcem.

Co Vám řekli doma?
Klasika – co zase vymýšlím… Sa-
mozřejmě jsme nikdo nevěřili, že 
hned na první pokus to dopadne 

tak dobře. Druhé volební období 
už bylo lepší, to mi všichni drželi 
palce, protože věděli, jak mě to baví  
a naplňuje. 

Během působení v  politice jste 
přivedla na svět druhého syna. 
Přitom jste pracovala dál.
Přiznávám se, že to bylo asi mé 
nejtěžší období na radnici. Mu-
sela jsem zvládnout velmi rychle  
a efektivně organizovat svůj čas  
i celé rodiny. To zná ale každá pra-
cující maminka. Schůzky se ome-
zily pouze na projednání zásadních  
a užitečných informací. Vyžadova-
la jsem to i od ostatních. Za půl ho-
diny musíte být přece doma nebo 
vyzvednout dítě u kamarádky. Vy-
sedávání a dlouhé tlachání o ničem 
do denního harmonogramu prostě 
nepatří. A nejen proto, že čas jsou 
peníze. Je opravdu vzácný a je s ním 
potřeba zacházet velmi obezřet-
ně v  každé fázi života, profesního 
i osobního. Na druhé straně jsem 
spoustu času trávila venku. Plně 
jsem vnímala a nasávala problémy 
našeho obvodu. U stolu v kancelá-
ři je nevidíte. Ale to všechno bych 
určitě nezvládla bez podpory rodi-
ny a přátel. 

Ano, čas jsou peníze. Co podle 
Vás určuje úspěch?
Úspěch je velmi křehká věc. Za se-
be mohu říct, že je za ním spous-
ta práce, invence, bezesných nocí 
i odříkání. Moje milovaná babič-
ka mi vždycky říkala, že úspěšný  
je ten, kdo si umí zařídit život  
podle svých představ. 

Zařídila jste si ho tak?
Doma ano, v pozici starostky pro to 
dělám maximum. (smích)

Víte, že Vás často chválí jako  
skvělou manažerku?
Opravdu?

Opravdu. Prý máte vždy připrave-
né všechny možné scénáře a vari-
anty řešení.
To bude asi tou známou typicky 
ženskou schopností vnímat součas-
ně kladné i záporné věci, vidět pří-
padná rizika a hledat řešení, zby-
tečně nemluvit a nechodit hodiny 
kolem stolu. Muži mají někdy ten-
dence rizika ignorovat, tvářit se, že 
neexistují. Nikam pak nespěchají… 
Nechci se mužů nijak dotknout, ale 
myslím si, že právě proto je dobré 
větší zastoupení žen nejen v politi-
ce, ale i na vysokých manažerských 
pozicích. 

Evidentně nemáte šanci nudit se. 
Vůbec ne. 

Bavíme se o úspěchu. Co se v Mo-
ravské Ostravě a Přívozu stopro-
centně povedlo? 
Je toho hodně, ale osobně mám nej-
větší radost z toho, že v centru jsou 
opět lidé a ulice už nejsou tak šedi-
vé jako kdysi. Je to drobnost, ale kve-
toucí ulice navodí dobrou náladu  
a příjemný pocit. Opět roste zájem 
o podnikání v centru města, kde za 
poslední dobu vzniklo plno nových 
a zajímavých podniků. Konečně 
máme konkurenceschopný bytový 
fond. V našich obecních bytech chtě-

Petra Bernfeldová:
Šance udělat Moravskou Ostravu 
a Přívoz jinou je pro mě výzva

R
o
z
h
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jí bydlet slušní nájemníci. Není to-
ho opravdu málo. Samozřejmě velký 
dík patří i úředníkům, kteří dokážou  
každoročně zajistit několik desítek 
milionů korun z  dotací na nejrůz-
nější investiční projekty. A zdaleka 
nejde jen o peníze na rekonstrukce 
školních zařízení, jejich hřišť a za-
hrad. Proslýchá se, že ředitelé z  ji-
ných obvodů nám docela závidí.

Prozradíte, jaké máte další plá-
ny. Co byste ráda v centru Ostra-
vy v příštích letech viděla a zažila? 
Proměna Moravské Ostravy a Pří-
vozu zdaleka nekončí. Chtěla bych 
se dočkat revitalizace Černé louky. 
Tato lokalita je pořád trochu jako 
skvrna na rozvoji a růstu Ostravy. 
Propojení centra města a řeky Os-
travice je velmi lákavé. Kvituji a ví-

tám projekt růžových kol. Sama na 
kole jezdím. Chybí mi ale propo-
jení i s ostatními obvody. Síť cyk-
lostezek v celé Ostravě je sice vel-
ká, avšak podle mě scházejí hlavní 
tahy, hlavní spojnice. Akce Černá 
louka i růžová kola jsou řešeny na 
úrovni města, ale věřím, že i nadá-
le budeme úzce spolupracovat, po-
dobně jako v  posledních dvou až 
třech letech.

Existuje téma, kterému se chcete 
intenzivněji věnovat? Co si myslí-
te, že bude s Ostravou dál?
Za poslední roky musí všichni vi-
dět, že Ostrava ušla kus cesty. Stá-
vá se atraktivní nejen pro život, ale  
i k relaxaci, návštěvě, dovolené. 
Jsem přesvědčena, že se bude dá-
le rozvíjet a jednou se stane turis-

tickým cílem s velkým C. To není 
pokus o vtip. Je to sice téma široké, 
ale životaschopné. Ostrava má dnes 
skvěle našlápnuto. Když se prochá-
zím ulicemi, zmocňuje se mě před-
stava, že je to kus Ostravy, kde se 
dá uskutečnit projekt městské čás-
ti kompaktní s firmami, kanceláře-
mi, restauracemi, kavárnami, ga-
leriemi, divadly a zároveň s  byty.  
Ta šance udělat Moravskou Ostra-
vu a Přívoz jinou je fascinující.

Máte ještě kromě svých dětí, rodi-
ny a práce nějaké záliby?
Energii čerpám z aktivního odpo-
činku. Neumím jen tak sedět a dí-
vat se na televizi… Pravidelně cho-
dím cvičit, hlavu si nejlépe vyčistím 
při běhu. Taky se setkávám s kama-
rádkami a u skleničky vína či piva 

probíráme takové ty holčičí věci.  
I to patří k životu. (smích) Strašně 
ráda čtu, ale času na dobrou kníž-
ku mám poskrovnu.

Kdybyste se znovu rozhodovala, 
chtěla byste být tím, čím jste?
Dnes si troufnu říct, že ano. Jak 
už jsem řekla, moje rozhodnutí jít 
do politiky bylo uvážlivé. Ta prá-
ce mě naplňuje, a i když si někte-
ré dny připadám, že padám sluš-
ně řečeno na ústa, tak potkám na 
ulici mladou maminku nebo starší 
manželský pár, který mi poděkuje 
za to, co dělám. To je to nejlepší na-
kopnutí pro další práci. Mám štěstí,  
že mě události a situace okolo –  
a nemusejí to být vždy jen příjem-
né věci – nechávají pokaždé pevně 
stát na zemi.
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Jsme tady už osm let a jsou za námi 
vidět výsledky. Vzpomínáte si ještě?

Pěší zóna
Po předešlém vedení obvodu jsme zdědili 
hromadu výmluv, proč nejde opravit pěší 
zóna v ulici 28. října. Problémy se najdou 
vždycky, jsme tady ale od toho, abychom 
je řešili. My jsme to udělali a pěší zóna  
je už dva roky hotová.

Květiny v ulicích 
a parcích
Určitě jste si všimli, že 
z šedivých ulic se stávají 
rozkvetlá místa.
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Ubytovny pro nepřizpůsobivé  
u nás nechceme
Napravovat chyby, které vznikají v důsledku  
selhávající politiky státu, je docela těžké.  
My se však nevymlouváme a nesedíme s rukama 
v klíně. Jsme aktivní a díky tomu byly zavřeny  
ubytovny v Sadové a Sokolské ulici. V současné 
době aktivně usilujeme o nabytí budovy VŠB-TU 
Ostrava v ulici Dr. Malého. Místo ubytovny  
bychom tam rádi vybudovali malé byty pro seniory.

Opravy bytových domů a bytů
Za předešlého vedení proběhla rozsáhlá privatizace bytového fondu. Získané finance z prodeje se někde 
rozkutálely a bytový fond jsme zdědili ve velmi špatném stavu. Jednak po technické stránce (domy i byty 
byly neudržované, zastaralé a špatně vybavené), jednak po stránce finanční. V bytech bydleli dlouhodobí 
dlužníci, jejich dluhy nikdo neřešil, obvod je nijak nevymáhal.

Naše první kroky proto vedly k nápravě nájemních vztahů, k řešení dlužníků. Následně jsme změnili  
systém pronajímaní volných bytů, zřídili jsme webové stránky s nabídkou volných bytů. Abychom byli 
konkurenceschopní, začali jsme opravovat dlouhodobě volné bytové domy a byty. Zde se nám potvrdilo, 
že i v původně méně žádané lokalitě si opravený byt snadno najde svého nájemce.

Aktivní život pro seniory
Zavedli jsme senior taxi.

Pořádáme zájezdy pro seniory.

Vrátili jsme  
obvodu radnici

Jsou to už čtyři roky, kdy jsme  
se rozhodli zachránit opuštěný 

bankovní dům z období první  
republiky. I přes ostrou a mnohdy 

nefér kritiku ODS a hnutí ANO 
2011 jsme přestěhovali radnici  

na náměstí Edvarda Beneše.  
A jak se dnes ukazuje,  

bylo to správné rozhodnutí.
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Veřejný prostor
Na Kuřím rynku jsme instalovali 
sochu Leoše Janáčka.

Ostravské Vánoce
Pamatujete si ještě na vánoční trhy  

na Masarykově náměstí deset let nazpět? 

Na několik nevzhledných stánků s všelija-

kými tretkami a nedobrým jídlem a s hu-

debním doprovodem indiánů? Zpočátku 

chyběl dokonce i vánoční strom, který byl 

pouze před Novou radnicí. Postupně jsme 

začali pracovat na vylepšení vánočních 

trhů, což bylo nakonec mnohem složitější 

a náročnější než jen vyhledat agenturu, 

která za vás vše zorganizuje. Kvalitu ale 

předem nezaručí a ještě jí za to musíte 

zaplatit nemalou částku. Teď se na orga-

nizaci vánočních trhů podílí náš městský 

obvod spolu s příspěvkovou organizací 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 

Ostrava. Postupně rozšiřujeme vánoční 

výzdobu ulic, rozšiřujeme také prostor 

vánočních trhů – už to není pouze doména 

Masarykova náměstí, připravujeme  

kvalitní kulturní program, oslovujeme zají-

mavé a kvalitní prodejce jídla, pití i zboží. 
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Čištění  
a kropení ulic
Zavedli jsme systémové čištění 
a sběr prachu. V loňském roce 
jsme takto nasbírali skoro  
500 tun prachu, který bychom 
jinak vydýchali.

Zmizely prázdné  
nebytové prostory
Volné nebytové prostory nejen v centru  
města si postupně našly opět nové  
nájemce. Jednak jsme upravili podmínky  
pro jejich získání, jednak jsme zřídili 
webové stránky s nabídkou volných  
prostor a aktivně pracujeme jak se  
stávajícími nájemci, tak i s těmi  
potencionálními. Nyní v centru města 
můžete najít jak tradiční, tak i netradiční 
nabídku služeb. Centrum města se stalo 
odrazovým můstkem pro mladé podnika-
tele, kteří pak zřizují své pobočky i v jiných 
městských obvodech. Stále nás ale trápí 
volné prostory v soukromých domech. 
Tento stav ovšem nemůžeme ovlivnit.

Jmenovité hlasování rady,  
hlasový záznam  

zastupitelstva 
Zasedání rady obvodu bylo neveřejné,  

a v případě, že hlasování nebylo jednotné, 
byly výsledky anonymní.  

Zavedli jsme proto jmenovité hlasování 
rady, tzn. v případě, že hlasuje někdo proti 

či se zdrží, je zaznamenáno, kdo takto  
hlasoval, tímto se tak zbavujeme  

kolektivní viny. Snažili jsme se také  
veřejnosti více zpřístupnit možnost  
zúčastnit se jednání zastupitelstva  
obvodu. To jsme však ani v jednom  

volebním období neprosadili, protože jsme 
nenašli shodu s koaličními partnery.  

Chtěli jsme konat jednání zastupitelstva 
v odpoledních hodinách, protože  

je považujeme za přívětivější pro občany.
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Než se dostali zastupitelé z občanské hnutí Ostravak na radnici centrálního obvodu, nikdo z komunálních politiků  
na sídliště Fifejdy II několik desítek let ani nesáhl. Přestože zde bydlí takové množství obyvatel, nesměřovaly sem 
žádné investice.

Teprve Ostravak to změnil. Vza-
li jsme do hrsti selský rozum a za-
mysleli se, co je pro obyvatele Fi-
fejd opravdu důležité. Myslíme si, že 
je potřeba, aby okolí našich domo-
vů bylo upravené, aby komunikace 
a chodníky nebyly samá díra a zá-
plata, aby byl všude dostatek udržo-
vané zeleně, dětských hřišť, ale i re-
zidentních parkovacích míst. Aby se 
zde občané cítili bezpečně i ve ve-
černích a nočních hodinách, aby za-
stávky MHD nevzbuzovaly odpor  
a obavu, ale byly opravené a čisté. 

A jak jsme k tomu mohli přispět na 
komunální úrovni? Mnohé výsled-
ky naší práce už místní obyvatelé vi-
dí. Naplánovali jsme a spustili úpl-
nou regeneraci tohoto sídlištního 
celku, jejímž cílem je komplexní ře-
šení obytného prostředí – veřejného 
prostranství. Jedná se zejména o re-
konstrukci vozovek, chodníků, vy-
budování cyklistických stezek, par-
kovacích stání a odstavných ploch, 
dětských hřišť, odpočinkových 
ploch, psích louček, zpevněných 
ploch pro kontejnery na odpad, ve-
řejného osvětlení a sadových úprav. 

K celému projektu jsme přistupovali 
velmi zodpovědně, byla zpracována 
studie a vyhodnocena dotazníková 
anketa a proběhlo také veřejné pro-
jednání s občany. 

Vzhledem k tomu, že řešené území 
se rozkládá na ploše 37,9 ha a celko-
vé náklady na regeneraci sídliště Fi-

fejdy II jsou odhadovány zhruba na 
180 mil. Kč, byla akce rozčleněna 
do 16 etap, které se mají realizovat 
postupně až do roku 2028. V roce 
2013 byla akce zahájena první eta-
pou a od té doby se snažíme reali-
zovat vždy jednu etapu za rok. Le-
tos dokončíme již šestou etapu, a tak 
se postupně blížíme do poloviny ce-
lé akce.

Rovněž jsme zřídili v celém areálu 
sídliště více než 1500 nových parko-
vacích míst, z nichž 1110 je vyhraze-
no pro rezidenty. Na těchto stáních 
tak mohou parkovat pouze místní 
obyvatelé s parkovací kartou, kte-
rou vydává radnice za přijatelnou 
cenu 180 Kč na rok, tedy 15 Kč na 
měsíc. Což pokládáme za dostup-
nou částku pro každého vlastníka 
automobilu. 

Protože vnímáme věci v souvislos-
tech, bylo nám jasné, že ostatním 

nerezidentním řidičům (např. za-
městnancům přilehlého adminis-
trativního komplexu Orchard) za-
vedením parkovací zóny vznikne 
problém s parkováním, a tak je po-
třeba pro ně najít vhodné řešení.  
A proto jsme – i přes silný od-
por opozičních zastupitelů z  ODS  
a ANO – navrhli a prosadili to, aby 
z původně čtyřproudé Hornopolní 
ulice zůstal pro dopravu jen jeden 
pruh v každém směru a ve zbylých 
pruzích u krajnic se vytvořilo téměř 
150 míst pro parkování.

Před volbami každá strana přesvěd-
čuje voliče, aby dali svůj hlas právě 
jí. Děláme to i my. Ale naše argu-
menty jsou hmatatelné. Dvacet let 
nikoho na radnici nezajímalo, jak 
vypadá okolí vašich domovů. My 
jsme je začali kultivovat a opravo-
vat. A jen s námi budete mít jisto-
tu, že nastartovaná změna bude ta-
ké dokončena.

Sídliště Fifejdy II a jeho obyvatelé  
nám nejsou lhostejní
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Jako obyvatelé Fifejd, Mariánských Hor, Přívozu a centra města máme letos opravdu smíšené pocity. Na jedné  
straně jsme rozhodně rádi, že se konečně začaly likvidovat tzv. laguny. Na straně druhé nás otravuje zápach,  
který laguny produkují, a nikdo z nás pořádně neví, co v tom zápachu vlastně dýcháme. Všechny činnosti řídí  
a platí stát, dopátrat se přesných informací je těžké. Přece jen bohatství předáků hnutí ANO leží v chemickém  
průmyslu a v ostravských lagunách doslova mizí miliardy korun. Vypadá to, že právě peníze je zajímají víc než 
zdraví obyvatel v blízkosti lagun. Posuďte sami.

Na důvod zápachu jsme se podí-
vali trochu podrobněji. Je jím těž-
ba kalů z bývalé rafinérie ropných 
produktů Ostramo. Cílem sanač-
ních prací je odstranění 91 tisíc 
tun kalů s vysokým obsahem mno-
ha kontaminantů, především pak 
ropných látek typických pro dlou-
hodobě skladované odpadní frak-
ce z  kyselé rafinace minerálních 
olejů. Dominantní složkou konta-
minace těchto kalů jsou ropné lát-
ky v kapalném a tuhém skupenství, 
z nichž zhruba 50 až 60 % spadá do 
oblasti olejových frakcí. Do značné 
míry obsahují těžké ropné uhlovo-
díky (těžké parafíny, asfalty apod.) 
a také již víceméně mrtvé organic-
ké zbytky (produkty chemických  
a biochemických změn, které v od-
padech z rafinačních procesů dlou-
há léta probíhaly, zatímco kaly le-
žely v lagunách). Že jsou tyto látky 
pro člověka škodlivé, je asi zbytečné 
dodávat. O karcinogenitě těžkých 
ropných frakcí toho již bylo řečeno 
a napsáno hodně.

Jak v reálu odtěžování kalů probíhá?
Surové kaly ležící v laguně jsou pře-
těžovány do jímek, kde se do nich 
pomocí speciální zavápňovací frézy 
přimíchává pálené (nehašené) váp-
no. Pro představu o kvantitě celého 
procesu – denně se do kalů přimí-
chá okolo 30 tun nehašeného vápna. 
Kdo někdy viděl proces hašení pá-
leného vápna, dovede si domyslet, 

že to má pochopitelně za následek 
prudké zvýšení teploty ve vznik-
lém materiálu (směsi ropných ka-
lů s vápnem), z něhož se do ovzduší 
uvolňuje řada přítomných konta-
minantů (ropné látky, oxid siřiči-
tý atd.). Proto je areál lagun s při-
lehlým okolím denně monitorován 
dvěma okruhy měřicích bodů, které 
ve vzduchu sledují výši koncentrace 
oxidu siřičitého a třikrát za den ta-
ké koncentraci sirovodíku. 

Ropné látky, kterými jsou kaly pro-
syceny a které se logicky uvolňují do 
vzduchu úplně stejně jako ostatní 
kontaminanty, však kupodivu mo-
nitorovacím systémem sledovány 
vůbec nejsou. A tady jsme u jádra 
vzniku onoho tak problematického 
zápachu. Pokud dojde k překročení 
limitů oxidu siřičitého nebo sirovo-
díku, tak automatický systém zavelí 
k přerušení prací. Uvolněné ropné 
látky ale žádný systém nemonitoru-
je, a mohou si tak volně odtěkávat 
do ovzduší. Vzduch je pak zamo-
řený zápachem a škodlivými látka-
mi, které mají negativní vliv na lid-
ské zdraví.

Když jsme se opakovaně ptali, proč 
byl zvolen zrovna tento technolo-
gický postup, nikdo nic nevěděl. 
Všichni se vymlouvají na stát, na 
státní firmu DIAMO a na Minister-
stvo životního prostředí ČR. Podle 
odborníků existují i jiné možnos-

ti likvidace lagun. Jsou daleko še-
trnější k životními prostředí a k li-
dem, kteří v okolí bydlí. Také jsou 
však dražší a my se nemůžeme zba-
vit dojmu, že peníze představují to, 
oč ve skutečnosti opravdu jde. 

Platíme stejné daně jako třeba 
v  Praze. Je proto smutnou vizit-
kou naší vlády, že zatímco peníze  
na stavbu trasy metra D najde,  
na to, aby lidé v Ostravě nedýcha-
li jedy, už ne.

Smrad, který nás otravuje.

Stát nám o lagunách  
neříká všechno

Autor: Drahoslav Ramík
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Naše občanské hnutí od počátku svého působení ve vedení obvodu věnovalo velkou pozornost také městské  
zeleni. A z výsledků je vidět, že náš přístup se značně liší od přístupu našich předchůdců. A přitom stačilo jen  
načerpat zkušenosti z jiných evropských měst a přenést je do našich podmínek.

Nejprve jsme docílili toho, že pře-
dešlým vedením připravovaná za-
kázka na revitalizaci Komenské-
ho sadů, která měla být původně 
financována především z  rozpoč-
tu obvodu, byla předána statutár-
nímu městu Ostravě, čímž jsme 
„ušetřili“ několik desítek milionů 
korun, které jsme mohli investovat 
do jiných projektů.

Centrum města jsme vyzdobi-
li „ostravskými truhlíky“, které si 
mohli na základě spolupráce ob-
vodu a multižánrového kulturní-
ho centra Cooltour občané adop-
tovat, a květinovými žardiniérami 
zavěšenými na sloupech veřejného 
osvětlení.

Postupně jsme začali budovat po-
dél komunikací extenzivní záho-
ny. Jak jsme si asi všichni všimli, 
některé chodníky v  centru města 
jsou nepřiměřeně široké a vytváře-
jí smutný, šedý, betonový a nepříliš 
estetický dojem. To nás spolu s fak-
tem, že tráva a zeleň patří k největ-
ším lapačům prachu a přispívají ke 
zlepšení lokálního ovzduší, přived-
lo k myšlence vytvořit travnaté pá-
sy a extenzivní záhony v místech, 
kde se původně nad tím nikdo ani 
nezamyslel. Samotné prosazení re-
alizace tohoto nápadu bylo už jen 
vzhledem ke stávajícímu stavu za-
síťování centra velmi zdlouha-
vé a složité, ale jistě s námi budete 
souhlasit, že to stálo za to. Na pro-

jekční přípravě jsme nejvíce spo-
lupracovali s renomovanou  kra-
jinářskou architektkou Magdou 
Cigánkovou. Skladba bylin je kon-

cipována tak, aby barevně kvetou-
cí rostliny bylo možné obdivovat 
během celého vegetačního období.

První extenzivní záhon jsme ne-
chali vysadit na Sokolské třídě 
u křižovatky s Českobratrskou uli-
cí, kde se velmi dobře ujal a zkrášlu-
je lokalitu již několik sezon. Dal-
ší trvalkové záhony jsou například 
na náměstí Dr. E. Beneše a Smeta-
nově náměstí, v ulicích Mlýnské, 
Umělecké, Tyršově, Českobratr-
ské, Nádražní, Varenské, Novinář-
ské, Kostelní, v  travnatých pásech 
u zastávky Křižíkova či v  kruho-
vém objezdu a ve středových ost-
růvcích před Novou radnicí. Po ně-
kolika letech, kdy již záhony téměř 
celoročně kvetou, můžeme říct, že 
v jednoduchosti je síla. Jsme proto 
rozhodnuti v podobném duchu po-
kračovat i s ozeleňováním dalších 
částí města.

Pro další výsadbu trvalkových zá-
honů jsme již vytipovali vhodné 
lokality mezi domy na sídlištích 
Šalamouna a Fifejdy II. Rovněž 
v každé další projekční přípravě re-
konstrukce chodníků přemýšlíme 

Z dříve šedivého centra  
děláme zelené a kvetoucí místo
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nad tím, kam bychom mohli tyto 
záhony umístit. 

V parcích a travnatých plochách 
jsme začali vysazovat desítky tisíc 
letniček a cibulovin, jejichž květy 
se můžeme kochat zejména na ja-
ře a v létě. Novinkou od roku 2017 
byl pilotní projekt výsadby holand-
ských záhonů. Jedná se o letnič-
kovou směs, která je bezúdržbová  
a potlačí plevel. Směs z Holandska 
vyrůstá až do výšky jednoho metru 
a zahrnuje až čtyřicet druhů kvě-
tin. Zatím jsme je vysadili v zadní 
části Komenského sadů a v lesopar-
ku Železárenská. 

Aby byly tyto záhony krásné a slou-
žily svému účelu dlouhodobě, je 
nutné samozřejmě provádět také 
jejich pravidelnou údržbu našimi 
technickými službami. 

Od počátku také nekompro-
misně bojujeme proti rozsáhlé-
mu a mnohdy zbytečnému kácení 
vzrostlých stromů. Pečlivě posuzu-
jeme skutečnou nutnost strom po-
kácet a držíme se hesla, že strom 
nemůže ustoupit nové stavbě, ale 
stavba se musí přizpůsobit stáva-
jící zeleni. U nové výsadby stromů 
jsme navíc začali používat kvalitní 
vzrostlé výpěstky od ověřených do-
davatelů. Počáteční investice je si-
ce vyšší, ale vrátí se v podobě sil-
ného jedince, který se dobře ujme  
i v městských podmínkách a nebu-
de jej potřeba za pár let měnit.

Pokud jde o stromy, nejde si ne-
všimnout, že již od poloviny prázd-
nin mají stromy jírovce maďalu 

(kaštanu), kterých jsou po celé Os-
travě stovky až tisíce, zkroucené 
hnědé listy, které velmi brzy opa-
dávají.

A kdo za to může? Tentokrát je 
v tom předešlé vedení radnice ne-
vinně. Může za to malý motýlek-
-škůdce – klíněnka jírovcová. Proto 
jsme se rozhodli i v tomto případě 
zasáhnout a něco s tím udělat. Ja-
ko první jsme v našem obvodu pro-
sadili a nastartovali „léčbu“ těch-
to napadených stromů. Nejprve 
byl proveden postřik korun stromů 
účinnými insekticidy. Aplikace je 
ale poměrně náročná (postřik celé 
koruny stromu se provádí z výšky, 
tedy z plošiny) a výsledky jsou zna-

telné až po několika letech, a po-
střik navíc může mít negativní vliv 
i na užitečný hmyz. Proto jsme se 
v následujících letech rozhodli ra-
ději pro přímou injektáž insekti-
cidu do kmene napadeného stro-
mu. Takto byly ošetřeny odbornou 
firmou stromy v našem největším 
městském parku – Komenského 
sadech, ale i v jiných částech ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Na základě pozitivních výsledků 
byly stejným způsobem ošetřeny  
i stromy v následujícím roce v ce-
lém městě. Celkem šlo o 1400 jírov-
ců a výsledky jsou již nyní vidět. 

Tím ale naše snaha o zlepšení situ-
ace neskončila. Důležité je rovněž  
i každoroční hrabání a odstraňová-
ní spadaného listí, ve kterém kuk-
ly klíněnky přezimují. S tímto nám 
pomáhají opět naše technické služ-
by. V boji s klíněnkou hodláme po-
kračovat i v dalších letech a věří-
me, že brzy budou stromy jírovce 
maďalu zcela olistěné až do začát-
ku zimy. Několik let již také místo 
klasických jírovců vysazujeme vů-
či klíněnce odolnou odrůdu jírov-
ce (jírovec pleťový), kterou poznáte 
podle toho, že kvete růžově.

Je otázka, proč tuto situaci, která 
měla poměrně jednoduché a lev-

né řešení, před námi nikdo neřešil. 
Nevšimli si toho? Nebydleli tu s ná-
mi? Nezajímalo je to? Bylo jim to 
jedno? To nevíme. Vždyť podle je-
jich volebních hesel a slibů je Ost-
rava na prvním místě a blaho ob-
čanů rovněž. 

Proto až půjdete na začátku  října 
k  volebním urnám a cestou třeba 
uvidíte v šedi komunikace ozdob-
ný travnatý záhon nebo nádherně 
podzimně zbarvený kaštan, vzpo-
meňte si, čí je to zásluha. Třeba vám 
to pomůže při rozhodování komu 
dát svůj hlas. 
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Ať už se to někomu líbí nebo ne, fotbal je u nás stále nejpopulárnější sport. Na rozdíl třeba od hokeje nebo tenisu 
si ho může dovolit v podstatě každý.

Na Prajzsku, tedy za řekou Odrou, 
má každá vesnička svůj fotbalo-
vý oddíl a k tomu povětšinou pěk-
ně opravené hřiště. Náš obvod, ve 
kterém žije 40 tisíc občanů, má jen 
jedno travnaté hřiště, a to u sídliště 
Šalamouna. Hraje na něm TJ Unie 
Hlubina. 

Málokdo ví, že nechybělo mnoho 
a přišli bychom i o něj. Areál vy-
budovaný v padesátých letech mi-
nulého století totiž leží na  lukra-
tivním místě. A tak není divu, že 
si na něj brousili zuby různí zájem-
ci o vybudování obchodního cen-
tra nebo skladovací haly. Jak by-
lo v  Ostravě zvykem, i za touto 
lumpárnou byli zastupitelé míst-
ní ČSSD a ODS, kdy tzv. investo-
ři mnohdy přicházeli na doporuče-
ní tehdejšího vedení radnice. Zlom 
nastal v  roce 2010 a přišel doslo-
va za pět minut dvanáct. Městský 
obvod pomohl Hlubině zpracovat 
celkový plán oprav. Pomohl jed-
nak penězi, jednak s potřebnou ad-
ministrativou k získání dotací. Jen 
díky tomu se po vlně veder v roce 
2013, která doslova spálila původní 
trávník, podařilo vytvořit nový se 
zavlažováním. Letos bylo dokon-
čeno hřiště s  umělým povrchem  
a osvětlením, což umožní hráčům 
sportovat i v zimě. Půjde-li vše po-

dle plánu, mělo by v příštím roce 
dojít i na novou tribunu a tolik po-
třebné zázemí pro fotbalisty. V ro-
ce 2020 by na řadu měly přijít teni-
sové kurty a po nich nová kuželna.

Je vidět, že plány má Hlubina i obvod 
smělé, což je dobře. Sedět a jen žeh-
rat prostě nestačí. Vždyť vše děláme 
hlavně pro naše děti. Stěžujeme si, že 

pořád sedí u počítačů a neumějí po-
řádně ani kotoul. Aby tomu tak neby-
lo, je potřeba pro to něco udělat.

Proto nás velmi mrzí, že v situaci, 
kdy si vedení TJ Unie Hlubina se-
hnalo více než 95 % financí potřeb-
ných na vybudování umělého hři-
ště a požádalo o finanční dokrytí 
městský obvod, obrátili se zastu-

pitelé z hnutí ANO, ODS a ČSSD 
k  našim dětem a ke sportovcům 
zády. Mnoho z  nich bydlí v  sou-
sedství, někteří dokonce chodí  
„na Hlubinu“ na pivo. Asi jednodu-
še neunesli fakt, že svou aktivitou  
a prací jsme dokázali to, o čem oni 
dlouhé roky jen mluvili. Necháme 
se překvapit, jak s takovými lidmi 
zúčtují voliči ve volbách.

Stoletá tradice ožívá pro naše děti

TJ Unie Hlubina vznikla na usta-
vující valné hromadě 28. června 
1919 jako ryze dělnický klub pod 
názvem D.S.K. Unie. V  čele klu-
bu stáli zakládající členové Albin 
Šigut, Leopold Sarga a Jan Šputa. 
První fotbalové hřiště bylo na Sen-
ném trhu. 

D.S.K. Unie měnila několikrát 
svůj název. V  šedesátých letech 

minulého století, v dobách největ-
ší slávy, hrála pod názvem Baník 
Hlubina. V roce 1955 bylo posta-
veno hřiště, na němž fotbalisté pů-
sobí dodnes. Na Hlubině se hrála 
moravská divize a dresy mužstva 
oblékali i budoucí hráči Baníku 
Ostrava. Velice známí a populár-
ní byli především pánové Michna 
a Grochl. Milan Michna se poz-
ději stal trenérem a předsedou 

Hlubiny. Nejznámějším hráčem 
Hlubiny byl „obojživelník“ Josef 
Mikoláš. Tento hokejový brankář 
Vítkovic a československé repre-
zentace byl dokonce vyhlášen nej-
lepším sportovcem roku. 

V  současnosti má oddíl kopané 
zhruba 200 členů a osm mládež-
nických mužstev, což je asi 110 dě-
tí a mládeže, dále dvě družstva do-

spělých. Žáci a dorostenci hrají svá 
utkání v rámci Moravskoslezské-
ho kraje. Muži dokonce letos po-
stoupili do krajského přeboru, což 
se naposledy podařilo v roce 1982.

Nedílnou součástí celé tělový-
chovné jednoty je i oddíl kuželek, 
který má 55 členů, a „A“ družstvo, 
které hraje druhou celostátní ligu. 

Stručná historie TJ Unie Hlubina

Archiv: TJ Hlubina
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