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Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly jako voda  
a před námi jsou opět volby do 
zastupitelstev měst a obcí. V sou-
vislosti s těmito volbami se Vám 
do rukou dostává další číslo na-
šeho časopisu, v němž bychom 
se s Vámi rádi podělili o to, co 
všechno se nám za uplynulé vo-
lební období podařilo udělat, 
a rádi bychom Vám představi-
li naše kandidáty, kteří se budou 
ucházet o Vaše hlasy.  

Když jsme před čtyřmi lety  
dostali Vaši důvěru a stali se 
součástí vedení radnice, měli  
jsme mnoho plánů, ale i ener-

gii všechno změnit. Ukázalo se 
ale, že to nebude vůbec jedno-
duché a musíme úplně zapome-
nout na to, že to budeme „jedno-
duše“ dělat podobně jako – řada 
z nás – ve své firmě. Všichni  
jsme byli navíc úplní nováčci, 
kteří s politikou a vedením radni-
ce neměli ani za mák zkušeností.  
A tak jsme se všechno učili za 
pochodu a někdy tak trochu  
i za běhu. Věřím ale, že jsme to 
úspěšně zvládli. Ovšem až na pár 
podstatných „maličkostí“: nena-
učili jsme se být arogantní a pod-
vádět a nepodlehli jsme ani před-
stavě neomezené moci. Dovolím 
si tvrdit, že jsme úplně stejní  

a stejně odhodlaní jako před čtyř-
mi lety. Máme stále stejné priori-
ty a přání udělat ze Slezské velmi 
dobrou adresu. Proto jsme řadu 
projektů již realizovali, mnohé 
ještě připravujeme. Podrobněji se 
alespoň o některých z nich dočte-
te dále v tomto čísle časopisu. Jak 
brzy zjistíte, jádro našeho týmu, 
který se bude opět ucházet o Va-
ši přízeň a podporu, je stejné ja-
ko před čtyřmi lety. V současné 
době je nás už ale mnohem víc, 
protože se k nám postupně přidali 
další občané Slezské, kterým ne-
ní jedno, kde žijí. To mě utvrzuje 
v přesvědčení, že to asi vůbec ne-
děláme špatně…

Vážení spoluobčané, před čtyřmi 
lety jsem řekl, že úplně to nejdů-
ležitější je pro nás fakt, abychom 
se na konci volebního období 
mohli všem bez výčitek podívat 
zpříma do očí. Jsem rád, že mohu 
říci, že minimálně v tomto směru 
jsme obstáli. Dokázali jsme, že  
i politika se dá dělat slušně a po-
ctivě. Bylo nám ctí pracovat pro 
Slezskou a pro Vás a bude nám 
ctí, pokud nám projevíte důvěru 
a pověříte nás – prostřednictvím 
svých hlasů – abychom v této 
práci pro Vás pokračovali. 

Děkujeme!

Slezská Ostrava - Ostravak hnutí občanů ° občasník ° Ostrava, 13. 9. 2018 ° Texty a foto: členové a příznivci občanského hnutí Ostravak ° Ostravak politické hnutí, zaregistrováno 29. 7. 2010  
u MV ČR pod č.j.: MV-67190-6/VS-2010 ° IČ 714 43 215, Brandlova 1276/6, 702 00 Moravská Ostrava ° E-mail: slezska@ostravak.cz, www.ostravak.cz

slezska@ostravak.cz • www.ostravak.cz

SlEzSká OSTRaVa

Na Slezské jsme doma
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-  Ještě více chceme zvýšit bezpečnost, a to jak občanů, tak chodců, cyklistů, ale i řidičů.
-  V problematických místech chceme zavést úseková měření rychlosti.
-   Velké investice šly do modernizace a vnitřních oprav základních a mateřských škol.  

V tomto trendu chceme pokračovat.
-  Slezská musí mít důstojný a hezký kulturní dům. Uděláme vše pro to, aby už konečně byl.
-  Chtěli bychom dotáhnout do zdárného konce projekt saunového a sportovního centra  

v Antošovicích.
-  Opravu si nutně zaslouží i kulturní dům v Heřmanicích. 
-  Slezská v tomto volebním období čerpala snad nejvíc peněz v historii.  

Chtěli bychom ještě více.
-  Do spolků, sportovních klubů a zájmových skupin šlo nejvíc peněz v historii.  

Tento trend zachováme.
-   Prosadili jsme jmenovité hlasování v radě i zastupitelstvu a zveřejňování zakázek na webu.  

Postupně uděláme z webu obce zcela transparentní a komunikační médium.
-   Zasadíme se o dokončení smysluplné revitalizace sídliště Muglinov a takto budeme  

postupovat i na sídlišti Kamenec.
-   Jako první jsme začali investovat do oprav chodníků a cest a chtěli bychom tuto oblast  

ještě více finančně posílit.
-  Chceme na Slezské dostat komunální odpad do podzemních kontejnerů.
-  Nadále se budeme snažit opravovat bytový fond a zaměříme se i na investiční výstavbu.
-  Nadále budeme bojovat proti ubytovnám a kšeftu s chudobou.

Naše priority

MUDr. Tomáš Pavliska Ing. Martin Vidura Ivana Šmidáková Mgr. Edita KozinováIng. Ivona VaňkováIng. Roman Goryczka
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Tři slezskoostravské otázky 
pro Luďka Volného

Máte za sebou čtyři roky práce ve 
funkci radního městského obvo-
du Slezská Ostrava. Jak byste to-
to období zhodnotil?
Jako velice složité. Na radnici jsem 
vstupoval jako úplný nováček bez 
politických zkušeností. Moje před-
stava o tom, jak by obvod, v němž 
žiji, měl vypadat a fungovat, čas-
to narážely na realitu, která se mi 
nelíbila. Proto jsem šel do politi-
ky, abych to zkusil změnit. Přede-
vším skoncovat s arogancí moci. Ja-
ko řadový občan jsem zažil, že se se 
mnou na radnici nikdo moc nevy-
bavoval. Jako radní mohu říci, že 
jsem za uplynulé čtyři roky neod-
mítl jediného občana, že bych ne-

odpověděl na jediný dotaz. A že jich 
za ty čtyři roky byly hromady. Rad-
nici jsem chtěl otevřít veřejnosti, 
aby občané pochopili, že my všich-
ni jsme tady pro ně. Nešel jsem na 
radnici vydělávat do vlastní kapsy, 
chtěl jsem dokázat, že se dá vydělá-
vat pro Slezskou. 

Zkusil byste definovat největší pro-
blém Slezské Ostravy, která je nej-
rozlehlejším obvodem v Ostravě?
Mě osobně velmi mrzí nedořešená 
kauza Baranovec. Při příchodu na 
radnici jsem si myslel, že se vše vy-
řeší během pár týdnů. Musím ale 
přiznat, že řešení se doposud nena-
šlo. Ve stručnosti pro ty, kteří kau-

luděk Volný je předseda Ostravaka ve Slezské Ostravě, radní městského obvodu Slezská Ostrava a lídr kan-
didátky pro komunální volby 2018. Věnuje se soukromému podnikání a do politiky vstoupil poprvé právě před 
čtyřmi lety. Je skalním příznivcem maximálně otevřené politiky a otevřené radnice.

zu neznají, jde o to, že obvod spo-
lu s bytovým družstvem postavil 
před lety bytové domy, v nichž ži-
jí lidé s  nedořešenými majetkový-
mi právy. Dnes jde o složitou kau-
zu – někde se stala chyba, na kterou 
doplácejí „obyčejní“ občané. Velmi 
rád bych proto celou záležitost do-
táhl do zdárného konce.
A pokud jde o celý obvod, je para-
dox, že ač jsme rozlohou největší 
obvod v Ostravě, náš rozpočet pa-
tří naopak k nejmenším. A tím je, 
myslím, řečeno vše. 

Jak vidíte nejbližší budoucnost 
Slezské Ostravy?
Moc bych si přál, aby se ze Slezské 

stala výkladní skříň celé Ostravy, 
kde se dobře žije. Proto pokud zís-
kám důvěru voličů a opět budu ve 
vedení radnice, chtěl bych i nadále 
zůstat především obyčejným obča-
nem Slezské. Mým cílem je maxi-
málně otevřená radnice. 
A jestli se nám něco za ty čtyři 
roky podařilo, pak dostat na Slez-
skou dosud nevídané množství pe-
něz z nejrůznějších dotací. Doslova 
se nám podařilo urvat, co se dalo. 
Úkolů je před námi mnoho, pro-
tože Slezská byla dlouho zanedbá-
vaná. Vy všichni sami určitě nejlé-
pe víte, co všechno je ještě potřeba 
udělat. Takže směle do toho.

www.ostravak.cz

ZAVEDLI JSME ASISTENTY PŘEPRAVY A NEJEN TO

 Ostravaci ze Slezské  
názory nemění

Luděk Volný 
Slezská Ostrava
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Je řada spolků a sdružení, které na Slezské vykonávají velmi prospěšnou 
činnost. Jedním z  nich je rovněž Sbor dobrovolných hasičů Muglinov. 
Muglinovští dobrovolní hasiči nejen pomáhají, kde je potřeba, ale rovněž se 
starají o mladou generaci hasičů. A to velmi dobře a úspěšně. Bohužel pro-
story jejich hasičské zbrojnice jsou již nevyhovující a zastaralé. Jsme rádi, že 
se nám podařilo vyřídit dotaci Ministerstva vnitra ČR, zajistit finanční spo-
luúčast města a zbytek dofinancovat z rozpočtu obce. Díky tomu se Mugli-
novští po letech slibů dočkají zcela nové hasičské zbrojnice, která již brzy za-
čne vyrůstat u křižovatky Bohumínské a Hladnovské ulice. Následně bude 
vybavena novou technikou, kterou zajistí Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje. Tím prvním je zcela nový a kompletně vybavený zása- 
hový vůz značky Mercedes, který byl slavnostně předán 27. srpna.

Od prvního dne ve vedení obvodu jsme se rozhodli veškeré finanční pro-
středky získané z hazardu přerozdělit spolkům, sportovním klubům a zá-
jmovým sdružením. Nyní již hazard na území Slezské Ostravy nemáme, 
takže ani příjmy z něj. Vedení obvodu Slezská Ostrava se proto rozhodlo, 
že výpadek bude financovat z vlastních zdrojů, tj. z rozpočtu městského 
obvodu. A protože se nám daří dobře hospodařit, mnohonásobně částky 
určené na dotace, dary či příspěvky oproti minulým vedením navyšujeme.  
Zatímco podpora klubů a spolků ve volebním období 2006–2010 činila  
819 000 Kč, ve volebním období 2010–2014 to bylo již 2 363 000 Kč  
a v  tomto volebním období jsme klubům a spolkům rozdělili dokonce  
11 271 000 Kč. A tuto částku bychom rádi udrželi, popřípadě i navýšili. 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Koblov se dočkala kompletní 
opravy hasičské zbrojnice. Hasičárna byla v žalostném stavu s nevyho-
vujícím vjezdem, kvůli tomu hasiči nemohli dostat ani lepší techni-
ku. Koblovští o opravu žádali již dlouho, ale teprve nyní byli vyslyšeni. 
Zbrojnice se dočkala zateplení, celkové opravy a nových vrat. Průběž-
ně je také dovybavována novou technikou. Od profesionálních hasi-
čů Moravskoslezského kraje získali hasičský vůz značky Tatra, který  
je kompletně repasovaný a je možné na něj instalovat i sněžný pluh. 
Slavnostního předání hasičárny a nového vozu, které se  konalo 27.  
srpna, se zúčastnili zástupci města, obvodu Slezské Ostravy a ředitel  
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen.  
Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

Dne 22. září se již počtvrté v našem obvodu uskuteční soutěž Valíme se 
Slezskou, během níž dvojice cyklistů projíždějí obvodem a plní nejroz-
manitější úkoly. Některé jsou přitom dost náročné a složité, takže soutěž 
rozhodně není jen příjemnou projížďkou. Na nesoutěžící čeká v areálu  
Gymnázia Hladnov kulturní program a představení práce organizací  
působících ve Slezské Ostravě. Těší nás, že je tato akce rok od roku  
populárnější a účastní se jí stále více soutěžících. Akci na Slezskou  
přivedl Ostravak a podílí se i na jeho organizaci.

Hasičská zbrojnice Muglinov

Podpora klubů, spolků a kulturních akcí

Koblovským hasičům

Valíme se Slezskou

Autor: Jan Král Autor: Jan Král

Autor: Jan Král Autor: Jan Král
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Městský obvod Slezská Ostrava pořídil v minulém roce další čisticí vůz, který 
děti z MŠ Zámostní pojmenovaly Smetík. Po Mývalovi a Tajfunovi jde v pořadí 
o třetí speciální stroj, který čistí ulice obvodu. A jelikož si náš obvod vzhledem 
k velkému rozsahu zaslouží víc techniky, s jejíž pomocí by se dala odstraňo-
vat špína a nečistoty, bude radnice v pořizování úklidové techniky pokračovat. 
Čím méně prachu a špíny, tím lepší a komfortnější bydlení. 

Kvůli skutečnosti, že bývalé vedení obvodu rozprodalo ve Slezské, co se da-
lo, je v současné době velmi těžké někde vybudovat dětské hřiště, relaxační 
zónu či zónu pro aktivní odpočinek. Existují ale naštěstí výjimky – např.  
v  Kunčičkách, kde obyvatelé již delší dobu volali po zřízení dětského  
hřiště. Městský obvod ho zde slavnostně otevřel loni v září.

Od začátku letošního roku pracovníci úřadu jezdí ulicemi Slezské Ostravy 
novým elektromobilem. Vůz byl pořízen z prostředků Národního progra-
mu Životní prostředí. Usilujeme o to, aby obvod získal i další ekologické  
vozy, které budou mnohem šetrnější k  již tak zatíženému životnímu  
prostředí na Slezské. 

Deklarovali jsme, že chceme Slezskou oživit i pořádáním různých kultur-
ních a společenských akcí. Že by se měly více scházet a potkávat nejen děti,  
ale obyvatelé všech věkových kategorií. Pouštění draků ve Slezské Ostravě  
na břehu řeky Ostravice i sousedské posezení na muglinovském sídlišti  
se koná pravidelně každý rok, letos již počtvrté. Ohlasy na obě akce,  
na jejichž pořádání se podílejí i zastupitelé z Ostravaka, jsou velmi pozitivní.

Představuje jednu z největších ekologických zátěží v kraji – od loňského  
roku je rozebírána a zpracovávána nejmodernějšími technologiemi.  
Experti věří, že prašná a kouřící halda do deseti let zmizí a na jejím místě 
vyroste lesopark. Snad bude likvidace pozůstatků důlní činnosti i nadále 
úspěšně pokračovat a dočká se i Trojické údolí. 

Letošní počasí zatím vydatným dešťům příliš nepřeje, ale co není, může  
být. A protože štěstí přeje připraveným, byla v  červnu 2016 v  Koblově  
(oblast Žabníku) dokončena stavba protipovodňové hráze. Má zabránit  
přilití vody z řeky Odry i v  případě stoleté povodně. Jde o další krok 
k ochraně občanů a jejich majetku. 

Smetík

Dětské hřiště Kunčičky

Na Slezské ekologicky

Drakiáda a Sousedské slavnosti 

Heřmanická halda

Protipovodňová hráz Koblov

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král
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Tři slezskoostravské otázky 
pro Ivonu Vaňkovou

Máte za sebou čtyři roky práce ve 
funkci místostarostky městského 
obvodu Slezská Ostrava. Jak bys-
te toto období zhodnotila?
Dříve jsem pracovala v obvodě Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, díky to-
mu jsem měla povědomí o tom, co 
všechno je možné v obvodě udělat. 
A protože bydlím ve Slezské Ost-
ravě, viděla jsem, co všechno se ve 
Slezské neděje a jak Slezská postup-
ně ztrácí šance. Tehdy mě oslovily 
snahy Ostravaka a skutečnost, že za 
něj nerozhoduje o dění u nás v Os-
travě někdo cizí až v Praze. To by-
ly důvody, proč jsem šla do politiky. 
Až na úřadě ve Slezské jsem zjistila, 
že spousta věcí, které jsou v našich 
možnostech – např. získávání dota-
cí, tvorba investičních projektů ne-

bo oprav – jenom dříme a nic se ko-
lem nich neděje. Začala jsem proto 
s kolegy pracovat na tom, co zřetel-
ně chybělo. Vytvořili jsme projek-
ty pro školství, hasiče, k renovaci 
sídlišť, domova pro seniory… Jsem 
moc ráda, že jsme se zaměřili také 
na bezpečnost. Stále navyšujeme 
počty kamer napojených na Policii 
ČR, zavedli jsme radarový systém.

Zkusila byste definovat největší pro-
blém Slezské Ostravy, která je nej-
rozlehlejším obvodem v Ostravě?
Jedním z  největších problémů je 
pozemková nouze. Pozemky jsou 
rozprodány stejně jako atraktivní 
byty. Obvodu zůstal bytový fond, 
který nelze označit za ideální. Snad 
s výjimkou okolí zoo. Ovšem loka-

Ing. Ivona Vaňková je místostarostka Slezské Ostravy. Má na starosti majetkovou správu, územní plánování 
a stavební řád. Prakticky celý život žije ve Slezské Ostravě na sídlišti kamenec. Do Ostravaka a do politiky vů-
bec ji přivedla snaha více se podílet na dění v obvodě, k němuž má silný vztah. Ne všechno se totiž dle jejího 
přesvědčení dělalo v minulých letech ve Slezské Ostravě, jak by mělo nebo mohlo.

lity jako Hrušov, Na Liščině, část 
Heřmanic jsou problém. Jedná se 
o místa, kam se seriózní nájemní-
ci zrovna nehrnou. 
S tím, jaké máme v obvodě velké in-
stituce, souvisí i velká míra dopra-
vy. Slezskou jezdí spousta aut, kte-
rá způsobují prašnost a komplikují 
údržbu cest. Pro obvod jsme pro-
to pořídili několik čisticích strojů,  
o další velmi stojíme. Naším cílem 
je pořídit každý rok alespoň jeden 
nový čisticí vůz.
Problémy kvůli rozloze jsou i s ko-
sením trávy. Zatímco dříve se ko-
sila tráva na Slezské třikrát ročně,  
nyní se kosí už čtyřikrát. 
Nechtěla bych zapomenout ani na 
problematiku městské hromadné 
dopravy a Dopravní podnik Ostra-

va, s nímž jsme zahájili vynikající 
spolupráci.
Rádi bychom také oživili areál ně-
kdejšího Dolu Petr Bezruč. Jde to 
těžko, protože opět narážíme na 
problém rozprodaných pozemků, 
ale řešení se – zdá se – rýsuje.

Jak vidíte nejbližší budoucnost 
Slezské Ostravy?
Určitě je zapotřebí dokončit rege-
neraci sídlišť, dokončit projekty 
hasičských zbrojnic i domova pro 
seniory, přestavět či opravit kultur-
ní domy, postavit sportovní halu  
a mnoho dalšího. Plánů je opravdu 
hodně a jsem přesvědčena, že stojí  
za to v nich pokračovat a úspěšně  
je také dokončit.

www.ostravak.cz

ZAVEDLI JSME ASISTENTY PŘEPRAVY A NEJEN TO

Ing. Ivona Vaňková  
Slezská Ostrava

  Čistější, bezpečnější  
a dostupnější  
MHD
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V  dohledné době začne Slezskou Ostravou jezdit autobusová linka  
č. 99, která zajistí lepší spojení Slezské a Moravské Ostravy. Občané 
Slezské se tak snáze dostanou například do Městské nemocnice Ostra-
va. Reagovali jsme tak spolu s Dopravním podnikem Ostrava na kritiku 
občanů, která vznikla poté, kdy v předchozím volebním období došlo 
k nešťastné úpravě linek a zejména senioři pak měli ztíženou dopravu 
do městské nemocnice. Dopravu budou zajišťovat zcela nové ekologic-
ké minibusy, které budou projíždět Masarykovým náměstím. S největ-
ší pravděpodobností se při průjezdu Masarykovým náměstím občané 
dočkají velmi zajímavého a milého překvapení. Protože i tak banální  
a všední věc, jako je průjezd autobusu, se dá zajímavě zpříjemnit.

Zvýšení bezpečnosti na Slezské je pro nás prioritou, což tvrdíme od  
začátku. Počet problematických lokalit a částí, kde hrozí riziko fyzic-
kého napadení, je mnoho, policistů bohužel málo. Proto jsme přistou-
pili k instalaci bezpečnostních kamer. Počet kamer v obvodě v problé-
mových místech se stále zvyšuje. Policisté tak mají mnohem větší šanci 
řešit krizové situace. Kamery přibyly například v  Muglinovské ulici  
nebo v Kunčičkách. Spolu s Městskou policií Ostrava vytipováváme  
i další místa, kde by bylo vhodné kamery umístit. Takovou oblastí je  
například sídliště Kamenec.

Smělý plán, který bychom chtěli realizovat a s jehož přípravou jsme již za-
čali. V Antošovicích se nachází další z mnoha nevyužívaných a pomalu 
chátrajících budov. Navíc obklopena pozemkem a místem s možností rea-
lizace nějakého záměru. Vzhledem k tomu, že vybavujeme mateřské ško-
ly infrasaunami, ale ostatní děti by musely za saunováním do jiných obvo-
dů, chtěli bychom na tomto místě vybudovat saunový svět se sportovním 
a dopravním hřištěm. Kromě saun a ochlazovacích bazénů by byla budo-
va vybavena i třídami, aby zde žáci mohli trávit celý vyučovací den a zá-
roveň se zde mohli saunovat a sportovat. V odpoledních hodinách by pak 
areál mohli využívat i občané a soukromé firmy. Chuť a plány jsou, mu-
síme však pro tento projekt zajistit financování. Věříme ale, že by se nám 
to mohlo podařit. 

Opravovat chodníky a cesty na Slezské se dříve moc nenosilo, a tak jsme 
přeskakovali kaluže, zakopávali o vyduté části a padali do výtluků. Situace, 
která se léta neřešila, dospěla tak daleko, že kdyby se měly všechny chod-
níky a cesty najednou opravit, rozpočet Slezské Ostravy by na to nestačil. 
Proto bylo rozhodnuto, že se situace musí začít řešit, byť to bude postupně. 
Městský obvod navýšil položku na opravu chodníků a cest o 10 000 000 Kč  
ročně. A v   ulicích je to již vidět. Opraveny byly chodníky okolo zoo, 
v  oblasti Hladnova, v  Heřmanicích, Kunčicích, Kunčičkách i Hrušově.  
Záměrem je získávat na tyto opravy co nejvíce finančních prostředků  
a v opravách intenzivně pokračovat.

Linka č. 99

Bezpečností a dopravní kamery

Saunový svět v Antošovicích

Chodníky a cesty

Autor: Jan Král Autor: Jan Král

Autor: Jan Král Autor: Jan Král
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Městský obvod trvale zlepšuje podmínky života na sídlištích. Částečnou 
regeneraci má za sebou sídliště v Muglinově, změn se brzy dočkají lidé  
na Kamenci nebo v Mírové osadě. Spravují se chodníky, silnice, přibývají  
dětská hřiště a další občanská vybavenost. Na Kamenci se zavádí rezi- 
dentní parkování pro místní občany. V plánu jsou i zdánlivé maličkosti,  
jako je výsadba květin u chodníků frekventovaných cest. Slezská Ostrava 
si zaslouží „zkulturnění“ veřejného prostoru.

Okružní křižovatka ulic Hladnovská a Michálkovická slouží motoristům 
od října 2015. Její stavba vyřešila velmi kritické místo ve Slezské Ostravě, 
kde dříve docházelo k závažným nehodám a kde odbočit například z Mi-
chálkovické ulice na Keltičkovu byl někdy značný problém. Ohlasy řidičů 
na tuto stavbu jsou velmi pozitivní.

Hned 13 ukazatelů rychlosti bylo na přelomu loňského a letošního roku 
rozmístěno na frekventovaných ulicích Slezské Ostravy, zejména u budov 
škol. Radary řidiče upozorňují na překročení povolené rychlosti. Na dodr-
žování maximální povolené rychlosti v exponovaných místech obvodu se 
zaměřujeme i nadále. Ve frekventované Bohumínské ulici připravujeme 
úsekové měření, které nám umožní neukázněné řidiče pokutovat.  

Náš obvod je velice rozlehlý, což všichni víme. Tím pádem je složitá i doprav-
ní obslužnost, což víme asi také všichni. O to složitější je to ale pro naše seni-
ory. Dojít na zastávku, která bývá někdy dost daleko, pak absolvovat cestu do 
města, následně dojít do nemocnice a totéž absolvovat i cestou zpět. Sami jis-
tě uznáte, že to musí být pro seniory dost náročné. Právě proto mohou naši se-
nioři od začátku ledna 2016 využívat službu Senior taxi provozovanou měst-
ským obvodem. Senior taxi mohou využívat občané, kteří mají v obvodu trvalé 
bydliště a dovršili věk 70 let. Mezi seniory si tato služba získala velké sympatie.

Od ledna 2016 slouží Ostravanům i návštěvníkům města dopravní termi-
nál na Hranečníku. Mimoostravští řidiči zde nechávají své vozy a dále do 
centra pokračují městskou hromadnou dopravou. Podporujeme řešení, 
která snižují značnou dopravní zatíženost našeho obvodu.

Dům pro seniory v Koněvově ulici funguje od poloviny roku 2016. Před 
přestavbou, kterou provedl městský obvod, byl dům v podstatě ruina. Dům 
má 17 bytů pro seniory starší 60 let, je bezbariérový a nabízí seniorům mo-
derní bydlení. Všechny byty byly prakticky ihned obsazeny a radnice evi-
duje řadu dalších žádostí. Pro obyvatele chystá městský obvod společenské 
programy, samozřejmostí jsou sociální služby.

Regenerace sídlišť 

Kruhový objezd 

Měření rychlosti

Senior taxi

Terminál Hranečník

Komunitní dům seniorů Heřmanická
Autor: Drahoslav Ramík

Autor: Jan Král Autor: Jan Král

Autor: Jan Král Autor: Jan Král

Autor: Jan Král
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Tři slezskoostravské otázky 
pro Romana Goryczku

Máte za sebou čtyři roky práce ve 
funkci zástupce starosty městské-
ho obvodu Slezská Ostrava. Jak 
byste toto období zhodnotil?
Do politiky mě přivedla nespokoje-
nost a ta – bohužel – ani po čtyřech 
letech zcela nezmizela. Stále je totiž co 
zlepšovat. Jsem ale přesvědčen, že Os-
travak posunul Slezskou Ostravu dál. 
I tak ale bohužel zůstává ve Slezské 
mnoho věcí zanedbaných z dávné 
minulosti: cesty, chodníky, budo-
vy škol, zařízení sportovních klu-
bů… Je tristní dívat se na lety po-
znamenaná zařízení, v nichž naše 
děti tráví po škole volný čas. Proto 
jsme z obvodního rozpočtu inves-
tovali značnou část peněz právě do 
sportu a spolků. 

Podařilo se také výrazně zlepšit 
spolupráci s městem Ostravou. I dí-
ky Ostravakovi ve vedení města se 
pro Slezskou Ostravu podařilo zís-
kat víc peněz. 
Hodně práce se udělalo, hodně vě-
cí se napravilo, další důležité záleži-
tosti se nastartovaly.

Zkusil byste definovat největší pro-
blém Slezské Ostravy, která je nej-
rozlehlejším obvodem v Ostravě?
Problém vidím právě v rozloze ob-
vodu a malé hustotě osídlení, tedy 
v  nedostatku financí. Systém pře-
rozdělování peněz totiž více pře-
je menším obvodům s větší lidna-
tostí. Zatímco velká rozloha přináší 
obrovské problémy. 

Ing. Roman Goryczka je zástupce starosty Slezské Ostravy, má svěřené úseky financí, rozpočtu, školství, kul-
tury, informačních technologií a bezpečnosti. Před vstupem do regionální politiky pracoval v soukromé sféře. 
Do politiky ho přivedla nespokojenost s tehdejším stavem správy města a obvodu a chuť něco změnit.

Přestože je náš obvod největší, ne-
patří mu prakticky žádné pozem-
ky. Chtěli bychom stavět hřiště, bu-
dovat prostory pro rodiny s dětmi, 
kulturní akce, ale není kde. Vhod-
né pozemky jednoduše nejsou, 
v minulosti byly všechny prodány. 
Je až absurdní, že obvod o 41,4 ki-
lometrech čtverečních nemá volný 
prostor pro jediné hřiště, parkoviš-
tě či parkovací dům, což je citelné 
zejména v okolí zoo. Při sestavová-
ní rozpočtu by měl být zohledněn 
i fakt, že na našem území stojí nej-
větší hřbitov, největší skládka ko-
munálního odpadu, hutní gigant či 
zoologická zahrada, což pro obvod 
znamená výdaje, ale bohužel se tak 
neděje.

Jak vidíte nejbližší budoucnost 
Slezské Ostravy?
Chtěl bych pokračovat v tom, co jsem 
začal – přinejmenším zachovat míru 
dotací pro kluby a spolky, a to zejmé-
na pro ty, které se věnují dětem. Dě-
ti ve Slezské by měly mít možnost 
smysluplně trávit volný čas. 
Je nezbytně nutné pokračovat ve 
vybavování škol moderními tech-
nologiemi či speciálními učebna-
mi, modernizovat školní kuchyně  
a pravidelně do nich investovat.
Přál bych si, aby lidé věděli, že vol-
ba Ostravaka je správná volba. Jsme 
místní, žijeme tady, rozhodujeme 
o místních věcech podle potřeby, 
protože to tady známe nejlépe. 

www.ostravak.cz

ZAVEDLI JSME ASISTENTY PŘEPRAVY A NEJEN TO

  Ještě lepší školy  
a školky

Ing. Roman Goryczka 
Slezská Ostrava
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Případy, k nimž došlo v minulosti v různých částech republiky, nás přinu-
tily ověřit si, jak jsou zabezpečeny školy a mateřské školy ve Slezské Ost-
ravě. Speciální firma všechny budovy prohlédla a navrhla řešení zajišťující 
maximální bezpečí a ochranu dětí a majetku škol a školek, a to prostřed-
nictvím bezpečnostního systému, na který byly školy a školky napojeny. 

Jakmile je v nějakém prostoru víc lidí, topí se a nedostatečně se větrá, dochází  
ke snížení hladiny kyslíku a prostory jsou vydýchané. Následkem je únava  
a snížení soustředění. Děláme vše proto, abychom získali dotaci a mohli  
jsme všechny školy ve Slezské Ostravě vybavit rekuperačním systémem, tedy  
speciálním moderním zařízením pro větrání.

Že je v Ostravě špatný vzduch, není nic nového. Že se tento problém odráží  
zvláště na zdraví našich dětí, také ne. Proto se snažíme udělat pro děti  
maximum, abychom posílili jejich imunitu a ochránili jejich zdraví.  
Přišli jsme s projektem, díky jemuž jsou do všech budov mateřských škol  
ve Slezské Ostravě postupně instalovány infrasauny. Infračervené záření 
mimo jiné posiluje imunitní systém dětí a působí jako prevence onemoc-
nění dýchacích cest. A malým uživatelům se saunování opravdu moc líbí. 

Pokrok nezastavíme, to je známá věc. A protože se neustále snižuje věk  
dětí, které nové technologie využívají, musíme jít s dobou i my. Proto jsme 
na konci roku 2017 vybavili všech 12 budov mateřských škol informačními 
a komunikačními technologiemi, a to včetně velkých interaktivních tabulí 
tzv. sweetboxů. Budovy školek byly také připojeny k internetu. 

Stále usilujeme o stavbu kulturního domu v Muglinově. Cílem je, aby tak 
velký obvod, jakým je Slezská Ostrava, měl důstojný a dostatečně velký 
kulturní dům. Současný KD Muglinov nevyhovuje z mnoha důvodů a je 
navíc malý. Zatím tak musí městský obvod Slezská Ostrava při pořádá-
ní reprezentačního plesu využívat prostory v jiných městských obvodech. 

Letos se nám podařilo získat zhruba čtrnáctimilionovou dotaci z minis-
terstva školství na modernizaci škol. Modernizovány jsou jazykové a počí-
tačové učebny a vznikají i nové dílny. A protože podmínkou k poskytnutí 
dotace bylo zajištění bezbariérového přístupu do škol, na všech základních 
školách jsou instalovány šikmé schodišťové plošiny do patra rekonstruo-
vaných učeben, jsou prováděny stavební úpravy vstupů do škol i na toale-
ty. Rekonstruují se také rozvody elektřiny, vody a modernizuje se topení. 

Zabezpečení škol na Slezské

Rekuperace vzduchu

Infrasauny do každé mateřské školy

Moderní technologie do mateřských škol

Kulturní dům Muglinov

Modernizace a opravy škol 

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král
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Že nám na Slezské chybí sportoviště, to ví každý. Protože ale všechny zají-
mavé a lukrativní pozemky byly bohužel dávno prodány, není ho ani kde 
postavit. A tak nám nezbývá nic jiného než žádat magistrát, aby nám něja-
ké pozemky vykoupil, abychom mohli udělat alespoň něco. Naštěstí, když 
se přemýšlí, i v nouzi se dá ledaco vymyslet. Protože se nám podařilo spo-
lečnosti AGEL pronajmout dlouhodobě nevyužívanou nemovitost v Kob-
lově, z níž je dnes Střední zdravotnická škola AGEL, a jelikož i tato škola 
potřebuje pro své účely sportoviště, začali jsme pracovat na přípravě stavby 
sportovní haly. Tuto halu, pokud se vše podaří, bude využívat nejen střední 
zdravotnická škola, ale i naše školy a samozřejmě také veřejnost.  

Začal se hrát ve všech základních školách Slezské Ostravy a ani my  
sami jsme netušili, že si získá takovou popularitu. Někteří žáci nás  
budou letos dokonce v  tomto sportu reprezentovat na korfbalovém  
mistrovství v Budapešti.

Městský obvod spoluorganizoval oslavy výrazných výročí slezskoost-
ravských základních škol v  uplynulých letech. ZŠ Škrobálkova oslavila  
90. výročí vzniku, ZŠ Bohumínská 50 let od vzniku a ZŠ Pěší dokonce  
120 let od založení. Jsme rádi, že jsme na oslavy mohli přispět a že se  
našim školám dostává konečně zasloužené pozornosti a dochází k tolik  
potřebným rekonstrukcím a modernizacím. 

Ve Slezské Ostravě bohužel není mnoho prostor, kde by se dala stavět  
dětská a sportovní hřiště. Ale pokud někde prostor je, dokážeme ho využít.  
Dětské hřiště v Antošovické ulici tak bylo před třemi lety opraveno  
a doplněno o nové herní prvky a slouží dětem od 3 do 10 let.

Nová škola pro zdravotníky začala fungovat v září 2017 v  budově  
někdejší koblovské základní školy. Pro prázdnou budovu v  majetku  
obvodu se dlouho hledalo využití. Fakt, že zde funguje právě Střední  
zdravotnícká škola AGEL, je pro Koblov i celou Slezskou Ostravu  
velkým přínosem.

Sportovní hala pro Slezskou

Korfbal do škol

Školy na Slezské mají svou historii

Dětské hřiště v Koblově

Střední zdravotnická škola AGEL

Autor: Jan Král

Autor: Jan Král Autor: Jan Král

Autor: Jan Král Autor: Jan Král
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