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Rok 2020 ve Slezské
Sídliště Kamenec
prochází obměnou

Hnutí
Ostravak
funguje
Dokončena byla rekonstrukce
areálu TJ Sokol Koblov,
zahájena byla regenerace
sídliště Kamenec, opravy
byly zajištěny i na ústředním
hřbitově, do všech tříd
základních škol byl nainstalován
systém rekuperace, zahájena
byla výstavba Domova pro
seniory v Antošovicích,
modernizace bytových domů
na Mírové osadě a rovněž byly
prováděny opravy chodníků
a vozovek.

Druhé největší slezskoostravské sídliště
Kamenec, ve kterém žije více než tisícovka
obyvatel, se postupně mění. V roce 2018
jsme na sídlišti zahájili opravy některých
chodníků, v následujícím roce bylo podél
rušné silnice na Bohumínské ulici osazeno nové zábradlí a vysazeny květinové
záhony. V roce 2020 byla zahájen první
etapa regenerace sídliště, která se týkala
poloviny sídliště Kamenec v oblasti mezi
řekou Ostravicí a Bohumínskou ulicí. Její
součástí byla oprava chodníků, obnova
zeleně, doplnění městského mobiliáře i instalace světelného semaforu přes rušnou
Bohumínskou ulici.

Vážení spoluobčané,
Hnutí Ostravak funguje v Ostravě již 12 let, ve Slezské Ostravě jsou
naši zástupci ve vedení městského obvodu již od roku 2014. Hnutí
Ostravak ze Slezské je dobrá parta angažovaných lidí, kteří jsou odhodlaní přispět k tomu, aby se nám všem v našem obvodě lépe žilo.

Fotbalový areál
Koblov

Pro osvěžení jsme se rozhodli vydávat krátký časopis, ve kterém Vás
postupně seznamujeme s tím, co vše se za poslední volební období
podařilo ve Slezské udělat. Předchozí časopis se věnoval roku 2019,
tento zaměříme na aktivity v roce 2020 a 2021. Časopisy distribuujeme svými silami a vzhledem k rozloze Slezské se určitě nepodařilo dopravit je do všech schránek. Zájemci je však naleznou rovněž
na webových stránkách www.ostravak.cz.

V měsíci srpnu byla
dokončena rozsáhlá
rekonstrukce areálu
TJ Sokol Koblov, která
začala v říjnu 2019.

Roky 2020 i 2021 byly bohužel ve znamení koronavirové pandemie.
Nejvíce rizikovou skupinou byli senioři, proto jsme se zaměřili na pomoc právě jim. Z pozice vedení městského obvodu jim byly předány
roušky, či ve spolupráci s dobrovolnými hasiči byly zajišťovány nákupy. Dále byla prováděna dezinfekce zastávek MHD, laviček, kontejnerů a dalšího mobiliáře. Omezeno bylo pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí, ale spolu s našimi koaličními partnery jsme
pokračovali v dokončení spousty projektů.
Na veřejných setkáních s občany jsme společně diskutovali o problémech, které je trápí. Novinkou bylo pořádání letních kin v různých
částech obvodu. Uspořádány byly ale i další, již tradiční akce, jako je
závod Valíme se Slezskou nebo Běh na Emu a městský obvod podpořil celoroční činnost různých organizací.

OSTRAVAK, hnutí občanů
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Místostarostka Ivona Vaňková na novém světelném přechodu přes ulici Bohumínskou.

Místostarosta Roman Goryczka (vpravo) a Tomáš Pavliska na opraveném hřišti TJ Sokol Koblov.

U hřiště vyrostla nová budova
se zázemím. V přízemí se nachází
velká klubovna se sociálním zařízením.
V budově jsou také skladovací prostory,
technické zázemí i garáž pro skladování
techniky. V prvním patře vznikly čtyři
šatny se sprchami, zázemí pro rozhodčí
a rozhlasová kabina. Součástí budovy
je rovněž zastřešené venkovní posezení.
Kolem hřiště je nové zábradlí, střídačky
pro hrající týmy a časomíra. Hrací plocha
má umělou závlahu a v prostorách
brankoviště je vybavena hybridním
trávníkem.
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Rok 2020 ve Slezské
... dnes je
pravděpodobně
poslední
stavbou tohoto
typu v Ostravě.

Edita Kozinová a Daniel Dziuba na multifunkčním hřišti v Muglinově.

Multifunkční hřiště v Muglinově
Na sídlišti Muglinov bylo v roce 2020 otevřeno nové multifunkční
hřiště. Nachází se mezi ulicemi Fojtská a Hladnovská. Povrch
hřiště o rozměrech 30 x 15 metrů je z umělé trávy. Slouží široké
veřejnosti k sportovním aktivitám, jako je například tenis, nohejbal, basketbal, volejbal a minifotbal.

Úklid kolem
Heřmanického
rybníka
Členové hnutí Ostravak se pravidelně
účastní nejen celostátní akce Ukliďme
Česko, která se koná každoročně v dubnu, ale pořádají spoustu úklidů různých
koutů města Ostravy. Ve Slezské Ostravě
uklízeli naposledy podél cyklostezky
u řeky Ostravice, ale i kolem Heřmanického rybníka.

Hornická pekárna
Někdejší hornická pekárna na Hranečníku se těší stále větší pozornosti veřejnosti. Vystavěna byla na počátku 20. století a dnes
je pravděpodobně poslední stavbou tohoto typu v Ostravě. Umístěna je na pozemku městského obvodu, který byl zapůjčen spolku
Pestré vrstvy. Jeho členové tento atypický a hodně zanedbaný
domeček na ulici Jan Marie i díky dotaci městského obvodu opravili, jeho vnitřní prostory vybavili informačními cedulemi a také
zpřístupnili veřejnosti.

Oprava hřbitova v Kunčičkách

Úpravy na ústředním hřbitově

Začátkem září 2020 byla dokončena oprava vstupní zděné zídky
a vstupních bran pro vjezd a vstup do areálu hřbitova v Kunčičkách. Původní zídka z betonu a cihel, která byla v havarijním
stavu, byla kompletně zbourána včetně podzemní části.

Na ústředním hřbitově byla zrekonstruována správní budova
a opraveno přístupové schodiště a chodníková rampa vedoucí
ke krematoriu. Součástí nového vstupu do správní budovy
je vyvolávací systém, v celém objektu je klimatizace a přístup
do ní je bezbariérový.
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Ostravak ze Slezské

Městský obvod
Slezská Ostrava
spravuje 111 kilometrů
vozovek a 108
kilometrů chodníků.
Každoročně
se do jejich oprav
investují nemalé
finanční prostředky.
Například v roce
2020 se jednalo
o téměř 40 milionů
korun.
Radní Ivana Šmidáková (vlevo) na opraveném chodníku ulice Brigádnická v Heřmanicích.
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Veřejná setkání

Investice
ve školských
budovách

V měsíci březnu se uskutečnila dvě veřejná setkání vedení městského obvodu
s občany, a to v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
na Hladnově a v hasičské zbrojnici v Kunčičkách. Série setkání měla pokračovat,
ale z důvodu pandemie koronaviru
se další z plánovaných setkání neuskutečnilo. Navázalo však na ně osm
veřejných setkání v roce 2021.

Během prázdnin byl
ve všech třídách ZŠ
nainstalován systém
rekuperace.
Ten funguje automaticky, spíná
se při překročení stanovené hodnoty
oxidu uhličitého. Dále byla provedena
komplexní rekonstrukce školní
kuchyně v ZŠ Bohumínská.
V ZŠ Pěší vznikla nová odborná
učebna pro chemii a fyziku.
Na ZŠ Škrobálkova a ZŠ Chrustova
univerzální přírodovědné učebny.
ZŠ Škrobálkova byla vybavena
novým nábytkem i novými šatními
skříněmi, nový nábytek získala
i ZŠ Pěší. V MŠ Bohumínská
a MŠ Pěší došlo k výměně kotlů
a radiátorů s termostaty.

Zprava místostarostka Ivona Vaňková a místostarosta Roman Goryczka při veřejném setkání na Kamenci.

V Ostravě již
několik let funguje
systém bikesharing.
Ve Slezské
Ostravě je celkem
26 stanovišť
Nextbike, na kterých
si můžete sdílená
kola zapůjčit.

Místostarosta Roman Goryczka s ředitelkou ZŠ Bohumínská na kontrole v rekonstruované školní kuchyni.

Domov pro
seniory
v Antošovicích

V bývalé mateřské
škole vzniklo 32 nových
lůžek v jednolůžkových
a dvoulůžkových
pokojích.

Kromě pokojů je v budově společenská místnost, jídelna, ordinace
pro lékaře, sesterny, kanceláře
pro sociální pracovníky, sociální
zařízení pro návštěvníky a společné
posezení na chodbách. V zadní části
je zahrada s odpočinkovou zónou,
fontánou, pergolou i jezírkem.
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Radní Ivana Šmidáková na stanovišti sdílených kol před slezskoostravskou radnicí.

Vánoční výzdoba

Novinkou od roku 2020 je
nová výzdoba na budově
úřadu na nám. J. Gagarina.

Budovu úřadu na Vánoce zdobí světelné
řetězy a vánoční vločky. Nazdobena vždy
bývá borovice před slezskoostravskou
radnicí a na sloupech veřejného osvětlení
podél frekventovaných komunikací
během vánočních svátků svítí vločky,
komety, hvězdy nebo půlměsíce.

7

Rok 2021 ve Slezské

Rok 2021 ve Slezské

Pálení čarodějnic
v Koblově
Tradiční akcí ve Slezské je Slet
čarodějnic a čarodějů, který
se koná vždy na konci dubna.
Na hřišti TJ Sokol Koblov děti závodí
v nejrůznějších soutěžích, po upálení
slaměné čarodějnice se opékají
špekáčky.

Parkovací zóny
S účinností od 1. ledna byly ve Slezské
Ostravě zřízeny dvě rezidentní parkovací
zóny. Vyhrazena byla stání pro rezidenty
na sídlišti Kamenec a v lokalitě Františkov,
a to ve všední dny od 7 do 19 hodin.
Zachována zůstala i část nezpoplatněného
parkování pro veřejnost, časově omezená
stání nebo stání za úhradu v parkovacím
automatu.

Důvodem zřízení zón byl problém parkování místních obyvatel, kterým z důvodu blízkosti centra Ostravy parkovali
před domy zaměstnanci firem
a úřadů z okolí.
Místostarostka Ivona Vaňková u dopravní značky instalované na sídlišti Kamenec
k zajištění stání pro rezidenty.

V čele průvodu na akci pálení čarodějnic šel místostarosta Roman Goryczka.

Rozšíření
stanoviště
kontejnerů
na ústředním
hřbitově
Na ústředním hřbitově bylo
vybudováno centrální stanoviště
kontejnerů. Byly vybudovány opěrné
zdi, vsakovací zařízení a nové
zpevněné plochy.

Místostarosta Roman Goryczka v nové školní kuchyni ZŠ Bohumínská.

Novinky ve školách
Rovněž v roce 2021 probíhaly různé opravy
ve školských zařízeních. Nové dopravní
hřiště vyrostlo v areálu MŠ Zámostní.
V MŠ Požární byla vybudována školní
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zahrada s altánem a hracími prvky. Kolem
MŠ Komerční byl opraven plot a v MŠ
Jaklovecká proběhla rekonstrukce
sociálních zařízení. V ZŠ Bohumínská
byla zajištěna opravu termoregulačních
ventilů a pořízen nový nábytek do kabinetů

učitelů. Kabinety učitelů byly dovybaveny
rovněž v ZŠ Chrustova, kde byla také
provedena výmalba školní jídelny. Na ZŠ
Pěší bylo vyměněno všech 123 dveří. Žáci ZŠ
Škrobálkova mohou využívat nový výukový
altán na školní zahradě.
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Regenerace
sídliště Kamenec
– II. etapa

Vznik
průmyslového
parku

V roce 2021 byla provedena další
etapa regenerace sídliště Kamenec,
a to v oblasti od Bohumínské
ulice směrem k estakádě Bazaly.
V rámci této etapy vzniklo i dětské
sportovní hřiště a zabudovány byly
polozapuštěné kontejnery
na komunální odpad. Opraveny byly
chodníky, které jsou nově osvětlené,
doplněna byla parkovací místa,
vysazena zeleň a nainstalován nový
městský mobiliář. V následujících
letech obvod zajistí i poslední etapu
regenerace sídliště, a to v okolí
Domova pro seniory Kamenec.

Nejvýraznější
změnou v oblasti
Hrušova je výstavba průmyslové zóny
o rozloze 35 hektarů
v místech někdejšího brownfieldu.
Český developer,
společnost Contera,
dokončuje výstavbu
logistického areálu.

V rámci regenerace sídliště Kamenec,
kterou iniciovala místostarostka Ivona
Vaňková, vyrostly podél ulice Bohumínská
extenzivní záhony.

Do haly přesune svou logistickou centrálu
největší tuzemský prodejce sportovního
zboží Sportisimo, také zde bude sklad
Plzeňského Prazdroje a firmy AT Computers
a VAS Solutions.

Modernizace
hasičské
zbrojnice
v Koblově
Postupnou modernizací prochází
koblovská hasičská zbrojnice.
Budova má novou fasádu,
získala novou podlahu v garážích
pro hasičské automobily
a zrekonstruováno bylo garážové
vytápění. Mladí hasiči mohou
využívat také nové materiální
vybavení.

Místostarostové Ivona Vaňková a Roman Goryczka v areálu společnosti Contera v Hrušově.

Senioři dostali
počítače
Městský obvod zakoupil seniorům
na odlehčovací pobytovou službu
tablety, které jim umožňují mimo jiné
zprostředkování kontaktu s jejich blízkými.
Další notebooky byly pořízeny
pro počítačové kurzy, které městský
obvod organizuje pro seniory.

Radní Martin Vidura u modernizované hasičské zbrojnice v Koblově.
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Regenerace
bytových domů

Park Kepkova
V rámci revitalizace parku Kepkova došlo
k sadovým a terénním úpravám, vybudování nových pěších chodníků a stezek,
instalaci veřejného osvětlení a doplnění
bezpečnostních kamer. Postaveno zde
bylo dětské a workoutového hřiště.

Od roku 2021 čerpá městský
obvod úvěr, který byl přijat
v celkové výši 200 milionů
korun. Finanční prostředky
z úvěru jsou využívány
především na opravy
bytových domů.
Kromě kompletní rekonstrukce domů
na Mírové osadě jsou postupně prováděny
i opravy v uvolněných bytech v rámci
celého obvodu. Zároveň se provádí úpravy
veřejných prostranství v okolí domů.
Daniel Dziuba a Daniel Filip se syny v parku Kepkova.

Zvelebení tzv.
Zámeckého parku
v Kunčičkách
Městský obvod vykoupil od soukromého
vlastníka pozemek tzv. Zámecký park
v Kunčicích. Na pozemku se nachází
dlouhodobě neudržovaná zeleň. V současné době je zde prováděn dendrologický průzkum, na který navážou ořezy
stromů. Městský obvod plánuje tento
park zvelebit.

Parčík Brigádnická
Mezi ulicemi Brigádnická a Banášová
v Heřmanicích byla provedena úprava
veřejného prostranství. Zrekonstruováno
bylo hřiště na kopanou a vedle hřiště
je odpočinková zóna s posezením a vedle
jsou umístěny houpačky, dětský kolotoč,
sestava se skluzavkou a malý lanový park.

Přechod pro
chodce Heřmanice

Městský obvod nechal
na základě četných žádostí
místních obyvatel
vybudovat nový přechod
pro chodce na ulici Koněvova
v Heřmanicích.

Radní Ivana Šmidáková s rodinou na novém dětském hřišti.
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Akce organizované
městským obvodem
nebo s jeho finanční podporou
Městský obvod podporuje spolky, tělovýchovné jednoty, hasiče a další organizace
formou individuálních účelových dotací.

Dětský den
Sbor dobrovolných hasičů Muglinov
uspořádal dětský den v areálu
muglinovského kulturního domu.
Příchozí viděli kromě ukázek práce
hasičů a hasičské techniky i zákulisí
vozu záchranné služby, v akci byli
policejní psovodi se svými psy.

Každoročně je z rozpočtu
vyčleněno minimálně
5 milionů korun na celoroční
činnost organizací nebo
pořádání kulturních či
sportovních akcí.
Podpořeni byli například vodáci, fotbalové,
basketbalové či tenisové oddíly, myslivecké spolky a mnohé další subjekty. Městský
obvod uspořádal tradiční Společenský
ples Slezské Ostravy, ocenil na slavnostním ceremoniálu deset občanů a dvě firmy
za přínos pro obvod v různých kategoriích,
v letních měsících měli občané možnost
každý páteční večer strávit sledováním
filmů v letním kině v různých částech
Slezské Ostravy.

Valíme se Slezskou

Tradiční zážitková soutěžní
hra Valíme se Slezskou
se konala v sobotu 12. září
v ulicích Slezské Ostravy.

Dvaadvacet soutěžních dvojic na kolech
plnilo více i méně složité úkoly a projelo
prakticky celým městským obvodem.
V areálu Gymnázia Hladnov zatím probíhal
bohatý doprovodný program.

Místostarosta Roman Goryczka zahajuje
tradiční akci Valíme se Slezskou, kterou
organizují zástupci hnutí Ostravak v čele
s Editou Kozinovou (vpravo).

14

Běh na Emu
Oddíl LK Baník Ostrava uspořádal
v polovině září volnočasový program
na Slezskoostravském hradě s běžeckým
závodem Běh na Emu pro dospělé
i pro děti, soutěžemi pro děti a s hudebním doprovodem. Místem konání jsou
Slezskoostravský hrad, nábřeží řeky
Ostravice, halda Ema a okolí.

V roce 2021 se konal již
6. ročník tohoto závodu.
Tomáš Pavliska na startu závodu Běh
na Emu, kterou organizuje LK Baník
Ostrava za pomoci hnutí Ostravak.

Ohňostroj
Městský obvod pořádá každoročně
Silvestrovský ohňostroj.

Hnutí Ostravak by do
budoucna chtělo prosadit
ukončení roku formou
videomapingu, který
je oproti ohňostroji šetrnější
k životnímu prostředí a není
hlučný.
Historická budova slezskoostravské
radnice k tomu přímo vybízí.
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Naši
lidé

Na výše uvedených aktivitách se podíleli členové našeho hnutí, jak již místostarostové Ivona Vaňková a Roman
Goryczka, naši radní Ivana Šmidáková
a Martin Vidura, ale také další zastupitelé či členové různých komisí.
Poděkování patří i našim koaličním partnerům, s kterými jsme ve vedení Slezské
Ostravy.

Ing. Roman Goryczka

Ing. Ivona Vaňková

MUDr. Tomáš Pavliska

místostarosta městského
obvodu Slezská Ostrava

místostarostka městského
obvodu Slezská Ostrava

zastupitel městského obvodu
Slezská Ostrava

doc. Ing. Iveta
Vozňáková, Ph.D.

Ivana Šmidáková

Ing. Martin Vidura

radní městského obvodu
Slezská Ostrava

radní městského obvodu
Slezská Ostrava

zastupitelka města Ostravy
a městského obvodu
Slezská Ostrava

