Vítkovice

Petr
Menšík

Richard
Čermák

Naše priority jsou

bezpečnost, pořádek,
a čistota!

Vážení čtenáři,
právě se vám do rukou dostává
časopis OSTRAVAK z Vítkovic.

Programové
prohlášení
pro rozvoj
Vítkovic
Věděli jste, že rada městského
obvodu v červenci 2020 schválila
závazný dokument, jehož cílem
a účelem je vymezit základní priority týkající se rozvoje, prosperity,
lepší životní úrovně občanů městského obvodu Vítkovice a vytvoření
lepších podmínek pro harmonický
rozvoj obyvatel všech generací,
ve všech lokalitách městského
obvodu Vítkovice?
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První vítkovický speciál, který vás bude informovat a shrne práci
našeho vítkovického týmu Ostravak, hnutí občanů. Na začátek jen
připomeneme, že v komunálních volbách v roce 2018 jsme s 3255
počty hlasů získali v zastupitelstvu tři mandáty. V polovině roku 2020
došlo ve vedení vítkovické radnice ke změně. Starostou se stal náš
zastupitel Richard Čermák a hned od prvních okamžiků společně
s místostarostou Petrem Menšíkem začali naplňovat cíle a sliby
hnutí Ostravak.

Postupně naše cíle
a vize naplňujme.
Není nám lhostejný
život obyvatel
Vítkovic.
Chceme se zde všichni cítit dobře a bezpečně.
V naplňování našich vizí chceme pokračovat
i v dalším volebním období. O hlasy Vás, občanů
městského obvodu Vítkovice se budeme ucházet v komunálních volbách ve dnech 23. – 24.
září 2022.
Podrobné znění programového prohlášení
naleznete na stránkách úřadu https://vitkovice.
ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/
rada/programove-prohlaseni-rmob

Vítkovice investují nejvíc
peněz za posledních 20 let
Den ze dne se mění k lepšímu

Probíhá výstavba smuteční síně, rekonstrukce obytných domů a budov mateřských škol. Realizovány jsou i další projekty.
„Jsem hrdý na to, že Vítkovice mají v roce
2022 největší rozpočet a nejvíce investic
v historii městského obvodu!“ akcentuje
starosta obvodu Richard Čermák. „Snažíme se dělat maximum pro to, aby se
z nich stala výstavní čtvrť Ostravy a bezpečný domov pro zdejší obyvatele. O tom,
že nejde jen o prázdná slova, ale o jasnou
koncepci a hlavně činy, svědčí konkrétní
projekty.“
Podle starosty Richarda Čermáka Vítkovice investují především do nárůstu
a zkvalitňování bytového fondu. Toto

ostatně prokazuje již probíhající zásadní
rekonstrukce objektu ve Štramberské ulici
č. 10, kde bude letos v červenci k dispozici 11 nových bytových jednotek, stejně tak
březnové zahájení opravy bytového domu
v Tavičské ulici č. 34 v hodnotě bezmála 22
milionů korun. „Vedle zmíněné Štramberské jde o největší investiční akci obvodu
z pohledu správy bytového hospodářství
a jeden z dalších kroků, jak ve Vítkovicích
zajistit dostupné a kvalitní bydlení,“ pokračuje s tím, že rozsáhlá rekonstrukce vítkovického bytového fondu je jednou z vizí,
kterou vedení obvodu průběžně naplňuje.
Současné vedení obvodu investuje i do dalších sfér života ve Vítkovicích. „Kromě
údržby cest a chodníků ve správě obvodu

nás čekají také opravy budov mateřských
škol a připravujeme se také na rekonstrukci
objektu v bezprostřední blízkosti pracoviště základní školy v ulici Šalounově. Ten by
měl sloužit jako komunitní a multifunkční prostor pro vzdělávání dětí od 6 do 18
let,“ nastiňuje současný starosta Richard
Čermák další z mnoha plánů, k nimž patří
rovněž zvelebení prostoru před vítkovickou
radnicí, která letos oslaví 120. výročí svého
otevření.
Jedním z největších projektů realizovaných na území obvodu v posledních deseti letech je výstavba nové smuteční síně.
O tomto projektu a celém rozvoji vítkovického hřbitova se dočtete na straně 10.
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Ohlédnutí za naší prací na radnici

Zpravodaj

Bezpečnost

Modernizace

Veřejná prostranství

Pravidelně informujeme občany, ale i ostatní, kteří se zajímají
o dění v Ostravě-Vítkovicích prostřednictvím měsíčníku Vítkovický zpravodaj, webových stránek, facebooku a instagramu.
Zpravodaj si můžete nechat zasílat na e-mail, když se na našich
webových stránkách zaregistrujete.

Chceme minimalizovat výskyt sociopatologických jevů ve Vítkovicích – regulujeme provozovny s hazardními hrami, chceme
z Vítkovic dostat pryč terénní pracoviště společnosti Renarkon,
rozšířili jsme kamerový systém v našem městském obvodu.

Modernizujeme náš hřbitov včetně smuteční síně. Na hřbitově
postupně opravujeme chodníky, pravidelně se staráme o zeleň.
Vybudovali jsme novou vsypovou loučku a společný hrob. V letošním roce došlo k demolici původní smuteční síně, která bude
nahrazena novou, moderní.

Podporujeme rozvoj veřejných prostranství k odpočinku a trávení
volného času – vybudovali jsme agility park a umístili hry na chodník v sadě Jožky Jabůrkové. Po celém našem obvodě jsme
rozmístili několik houpaček k odpočinku.

Bytové domy

Kreativita

Dotace

Sport a kultura

Za necelé dva roky jsme se pustili do rekonstrukce dvou bytových
domů, kde vzniknou dvě desítky nových bytů.

Motivujeme děti k zájmu o vzdělání už od předškolního věku,
rozvíjíme kreativitu a talent dětí. Navázali jsme spolupráci s DOV,
kde děti rozvíjejí své znalosti.

Podporujeme vlastníky nemovitostí v našem městském obvodě
k dalšímu rozvoji. Díky dotaci z města se opravily další domy
ve Štítové kolonii.

Podporujeme sport a kulturu – vznikla řada nových akcí pro občany našeho obvodu, na kterých se společně potkáváme.
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Rozhovor

Richard Čermák

Rozhovor se současným starostou Vítkovic, zvoleným za hnutí Ostravak

Kdysi nevelká vesnička, později jedna z nejprůmyslovějších lokalit
v Rakousko - Uhersku,
povýšená roku 1908
na město a konečně
industriální čtvrť Ostravy. Tím vším v průběhu takřka sedmi století
svých dějin byly a jsou
Vítkovice. Současný
starosta Richard Čermák (Ostravak, hnutí
občanů) se zde narodil před třiceti devíti
lety a má to tady velmi
rád. Jeho hlavní prioritou je, aby přesvědčil
i ostatní, že Vítkovice
jsou skvělé místo
pro život.

Nestydím se za to,
že jsem z Vítkovic.
Naopak jsem na to
hrdý! Toto jsou první
slova, které řekl
Richard Čermák,
současný starosta
Vítkovic, zvolený
za hnutí Ostravak.
To hrozilo?
Ano. Naštěstí se nám toto podařilo zvrátit,
protože mnozí zaměstnanci věděli a pochopili, že my nepolitikaříme a chceme Vítkovice
posunout dál. Nechceme, aby Vítkovice byly
„odpadem“ Ostravy.

Ze dne na den jste se stal starostou Vítkovic. Jak moc se změnil
váš život?
Změna to určitě byla veliká. Naštěstí jsem
od roku 2014 působil v zastupitelstvu obvodu a následně dva roky v radě, takže jsem
už věděl, o čem je úřad a veškerá agenda.
Času na nějaké rozkoukávání nebylo.

Proč? Co se dělo?
Chtěl bych čtenářům upřesnit, že jsem se
starostou stal uprostřed volebního období,
kdy vše bylo v běhu. Ač jsme byli součástí koalice – vedení, nemohli jsme společně
s kolegy už nečinně přihlížet na fungování
tehdejší starostky za hnutí ANO 2011 paní
Vlčkové. S ostatními kolegy zastupiteli napříč všemi stranami a hnutími jsme připravili
změnu ve vedení. Úřad byl v rozkladu a mou
první a hlavní prioritou bylo to, aby neodešli
zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci.
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„Mou hlavní prioritou je, abych
přesvědčil i ostatní, že Vítkovice
jsou skvělé místo pro život.“
me se maximálně využívat státní a jiné dotační prostředky na realizaci našich projektů.
Dále jsme „našli cestu na město“ a taky tady
získáváme finanční podporu. V loňském roce
jsme využili dobré situace na bankovním trhu
a vzali si padesátisedmimilionový úvěr s dvacetiletou fixací a úrokem ve výši 1,56. To vše
vyústilo ve skutečnost, že letošní rozpočet
našeho obvodu je nejvyšší za posledních
20 let.

Peníze tedy máte, tak co vše budete realizovat?
Naší největší investiční akcí s významnou
podporou města je výstavba nové smuteční síně. Dále se chystáme opravovat bytové
domy, které má obvod ve své správě a postupně je obsadit nájemníky, za které se Vít-

kovice nebudou muset stydět. Peníze taky
půjdou na chodníky a veřejný prostor.

Co vás nejvíce trápí?
Skladba obyvatel v některých částech Vítkovic. Jednak jsou to ti, kteří zde bydlí, ale i ti
kteří Vítkovicemi pouze „procházejí“. Problém s chováním některých nájemníků v soukromých domech se snažíme řešit s vlastníky
těchto bytových domů. Jednou z možností
je i odkup do vlastnictví města, resp. obvodu
a nastavení přísných pravidel pro bydlení.

Jak je vidět, pracovních radostí
i strastí máte dost. A co váš osobní
život?
Máte pravdu, ale práce pro lidi mě baví
a právě ty radosti mě neskutečně nabíjejí.

Nebudu lhát, že partnerka by jistě chtěla,
abych doma trávil více času, o to víc, když se
nám před rokem narodila dcera. No a z toho
plyne, že i v tom pracovním fofru čas na partnerku mám (smích). Ale teď vážně. Naštěstí si
stále umím svůj čas naplánovat tak, abych se
věnoval i své rodině a svým koníčkům.

Závěrečná otázka zní jasně. Budete znovu usilovat o post starosty
v komunálních volbách, které se
konají 23. - 24. září?
Určitě. V hlavě mám spoustu nápadů a vizí,
co s Vítkovicemi, aby zde lidé rádi bydleli
a žili. Hlavní slovo však mají voliči, jak ocení
mou dosavadní práci a jaké mi dají „vysvědčení“. Bude-li stačit k tomu, abych pokračoval v rozjeté práci a dále hájil jejich zájmy.

Takže jste situaci zvrátili?
Naštěstí se nám to podařilo, což považuji za velký úspěch celého týmu, především
tajemníka úřadu. Úřad má necelých šedesát
zaměstnanců a za éry bývalé starostky paní
Vlčkové jich téměř polovina odešla, s tím, že
další byli připraveni dát výpovědi.

Dobrý pracovní tým je základ, ten
tedy máte, takže teď už je čas
na realizaci vašich cílů a plánů.
Plánů bylo a je mnoho, ale kasa Vítkovic nikdy nebyla příliš plná. Bylo třeba zrevidovat
příjmovou i výdajovou část rozpočtu a hledat
možnosti, jak finanční situaci zlepšit.

Povedlo se vám to?
Povedlo, a to hned několika způsoby. Snažíme se maximálně využívat státní a unijní dotační prostředky na realizaci našich projektů.
Dále jsme „našli cestu na město“ a taky tady
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Cílem jsou
bezpečné Vítkovice!
Když se občané obávají o svou bezpečnost
a zejména o bezpečnost svých dětí, je třeba
to změnit.
Nikdy dřív Vítkovice tolik nebojovaly o změnu své image jako v současnosti. Jedním z kroků, jak zvýšit pocit bezpečí v obvodu i komfort
bydlení, je také snaha o přestěhování Renarkonu, organizace věnující
se prevenci a léčba drogově závislých, mimo území obvodu.

„Místní se oprávněně obávají nejen o svou bezpečnost, ale zejména
o bezpečnost svých dětí. Okolí působiště této společnosti bývá jejími
klienty často nejrůznějšími způsoby znečišťováno, jsou zde nacházeny použité jehly i další předměty související s potřebami těchto osob,
dochází zde k nejrůznějším potížím a konfliktům, jejichž iniciátory
jsou klienti Renarkonu. Uvědomuji si, že celospolečenský přínos této
organizace je nezpochybnitelný, ale stejně nezpochybnitelná je doslova zoufalá situace lidí, kteří v blízkosti Renarkonu bydlí,“ nastiňuje
neúnosný stav starosta Vítkovic Richard Čermák a dodává, že tato
tristní situace v Zengrově ulici, kde Renarkon sídlí, ho loni motivovala
k iniciování petice. „Jako soukromá osoba, jeden z občanů Vítkovic,
jsem jejím prostřednictvím vyzval statutární město Ostravu – zřizovatele tohoto kontaktního centra – k přemístění Renarkonu mimo náš
městský obvod. Těší mě, že tato petice, podepsaná mnoha obyvateli
obvodu, nastartovala intenzivnější komunikaci o daném problému, ale
už méně jsem nadšen z toho, jak se situace vyvíjí. Nebo spíš nevyvíjí,“
pokračuje Richard Čermák, který danou věc nemíní nechat usnout.
„Přestože od doby sepsání petice jsem o mém návrhu už několikrát
jednal s představiteli města i kraje, nic podstatného se zatím neděje.
Písemné vyjádření hejtmana nás odkázalo na Magistrát města Ostravy jako na zřizovatele dané služby a primátor odpověděl, že „…změna
umístění výše uvedeného kontaktního místa je plně v gesci ředitele Renarkonu“. Nemíníme se však vzdát. Rozhodně chci v jednáních
o splnění našeho požadavku pokračovat dál,“ akcentuje Richard Čermák. „Zlepšování bezpečnosti v našem obvodu a prevence kriminality
jsou prioritami, jimž se věnujeme opravdu bez ustání. A zdaleka se
to netýká jen Renarkonu. Každé dva týdny se scházíme se zástupci
Městské policie Ostrava, za přínosný považuji i kontakt s Agenturou
pro sociální začleňování – Východ, která je nástrojem v boji proti sociálnímu vyloučení. I to je problém, který se Vítkovic bytostně týká,
a jímž se intenzivně zabýváme,“ uzavírá Richard Čermák.

Zlepšování
bezpečnosti v našem
obvodu a prevence
kriminality jsou
našimi prioritami
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Petr Menšík

Rozhovor se současným místostarostou Vítkovic
Petr Menšík (Ostravak, hnutí občanů), současný místostarosta Vítkovic, má zodpovědnost za
pořádek v ulicích, opravené chodníky a cesty,
ale především tvrdě pracuje na údržbě a rozvoji
vítkovického hřbitova.

Od roku 2018 jste místostarostou,
v jehož gesci je odbor komunálních
služeb, dopravy a hřbitovní správy.
Co považujete za největší pracovní
úspěch?
To nelze říct jednoznačně, protože rozsah tohoto
odboru je velmi široký a nelze se zaměřit pouze
na jednu věc. Osobně jsem velmi rád, že jsme
udělali kus práce na našem vítkovickém hřbitově a vnesli život do sadu Jožky Jabůrkové.

O změnách ve vítkovickém parku si
lidé často povídají. Co vše se povedlo?
Řekl bych, že toho není málo… Jednak jsme
„oprášili“ stávající dětské hřiště a mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Nově jsme zde vybudovali
workoutové hřiště pro mladé, agility park pro
naše pejskaře a na chodník instalovali dětské
hry. Pravidelná údržba zeleně se stala povinností. Moc mě těší, když vidím, jak tento park využívají občané všech věkových kategorií.

Lidé si taky všímají, že obvod je celkově čistější.
Jsem rád, že to jde vidět. Byla to jedna z mých
priorit. V tomto volebním období jsme výrazně
posílili úklidové čety, a to i díky spolupráci s úřadem práce. Jsme obvod s nejvyšší nezaměstnaností v Ostravě, a proto využíváme možnosti
zaměstnat uchazeče právě z úřadu práce.

Jak vypadá takový běžný úklidový
den?
Městský obvod máme rozdělený do několika
rajonů a ty v průběhu týdne pravidelně uklízíme. Samozřejmě jiné to je v zimních a letních
měsících. V období jara začínáme s ořezy stromů a keřů, na podzim značnou část zabere sběr
a likvidace listí. Jinak běžné vysypávání košů, za-

metání chodníků. Část řešíme ručně, abychom
však úklid zefektivnili, nakoupili jsme i moderní
techniku, která pracovníkům velmi pomáhá.

Co černé skládky?
Bohužel ty nejsou ničím neobvyklým. Snažíme
se je včas odhalit a zlikvidovat, aby nenarůstaly do obřích rozměrů. Ve spolupráci s městskou
společností OZO jsou pravidelně v rámci celého
obvodu rozmisťovány velkoobjemové kontejnery. S předstihem informujeme občany o jejich
umístění a očekáváme, že likvidaci velkých kusů
odpadu, např. nábytku naplánují na tuto dobu.
Těm, kteří takto činní bych chtěl poděkovat, protože nejsou lhostejní ke svému okolí.

Veřejný prostor však doznává změn
i jinak?
Určitě. Chceme, aby se v našem obvodě lidem
líbilo a dobře žilo. V místech, kde je to potřeba,
instalujeme nové lavičky a odpadkové koše.
Na různých místech jsme umístili dřevěné houpačky. Při různých příležitostech prostor „ožívá“
tradičními motivy. Od velikonoční výzdoby, stavění májky až po vánoční výzdobu v ulicích.

Největší projekt vašeho volebního
období je výstavba nové smuteční
síně na vítkovickém hřbitově. Co vás
k tomu vedlo?
Hřbitov jako takový si zasloužil velkou změnu.
Začali jsme aktualizací pasportu všech hrobových míst a vznikla tak aplikace Hřbitovní server,
kterou lze využívat z pohodlí domova. Samozřejmostí se stala pravidelná údržba zeleně na hřbitově. Postupně rozšiřujeme moderní kolumbárium, o jehož využití je velký zájem. Bohužel se
však neustále setkáváme s nezodpovědností
některých nájemců, kteří znečišťují používáním
nevhodných svíček ostatní místa. Na hřbitově
jsme v roce 2019 vybudovali i hromadný hrob
pro občany našeho obvodu, protože neustále
narůstá počet zemřelých, kteří nemají žádné
pozůstalé a jistě si zaslouží důstojné pohřbení.
Taktéž vznikla i nová vsypová loučka, postupně
opravujeme chodníky a ve spolupráci s měst-

skou policií dbáme na to, aby se zde návštěvníci
cítili bezpečně. No a nová smuteční síň je jen
třešničkou na dortu. Ale více se o celém projektu
dočtete v samostatném článku.

Práce, která je za vámi vidět, je dost.
Je něco, co vás trápí a nedaří se
zlepšit?
Čistota a pořádek v ulicích jsou věci, na které
kladu osobně velký důraz. Byl bych rád, kdyby
do budoucna byl pořádek ještě větší. Pořádek
se vším všudy. Nejen čistota, ale i veřejný pořádek, který zajišťuje městská policie. Bohužel počet strážníků v našem obvodě není takový, aby
mohli svou činnost vykonávat naplno. Jen pro
představu – na jedné směně ve Vítkovicích působí šest strážníků, a to pochopíte, že nemohou
být všude. Proto je naším cílem pro další volební
období tlačit na město, konkrétně budoucího
pana primátora, který je velitelem městské policie, aby došlo k jakési reformě fungování městské policie. Ten problém není pouze ve Vítkovicích, ale v celém městě.

Taky tento rozhovor ukončíme otázkou – co vy a podzimní volby?
Věřím, že jsem se ve své funkci osvědčil a rád
bych pokračoval v započaté práci. Jsem si vědom, že vše záleží na lidech z našeho obvodu,
a proto bych je poprosil, ať nejsou lhostejní k budoucnosti Vítkovic a jdou v září k volebním urnám a dají hlas těm, o kterých jsou přesvědčeni,
že budou hájit jejich zájmy.
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Investice

Výstavba nové
smuteční síně
Už v příštím
roce bude
ve Vítkovicích
nová smuteční
síň. Její výstavba
začala demolicí té
stávající v únoru
letošního roku.
„Nová smuteční síň bude splňovat veškeré požadavky moderního pohřebnictví
a bude umožňovat důstojné a komfortní
rozloučení se zesnulými. Podstatně
také ovlivní ráz vítkovického hřbitova,
druhého největšího v Ostravě,“ konstatuje starosta Vítkovic Richard Čermák
(Ostravak, hnutí občanů) a upřesňuje, že
kromě smuteční síně a správního objektu bude postavena i budova kamenictví.

Stará smuteční síň, před demolicí
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Obvodu umožnila provedení finančně
náročné zakázky podpora ze strany vedení
statutárního města Ostravy, která pokrývá
70 procent nákladů. Jde o logické rozhodnutí města – vítkovická smuteční síň je hojně
využívána obyvateli celé Ostravy. I proto se
tento rozsáhlý projekt nyní výrazně promítne
do organizování posledních rozloučení, která
budou muset být přesunuta mimo Vítkovice.
„Omlouváme se všem pozůstalým, že se se
svými blízkými nebudou moci v dohledné
době rozloučit ve vítkovické smuteční síni,
a také občanům, kteří na vítkovický hřbitov
přicházejí za svými zesnulými, nebo jen tak,
na procházku, podívat se na hroby mnoha
významných osobností, jež jsou zde pochovány. Několik nastávajících měsíců zde bude
rušněji, ale věřím, že výsledek bude stát
za to,“ akcentuje Richard Čermák a připomíná, že obvod investoval do zvelebování

Lidé z naší kandidátky
Richard Čermák

Petr Menšík

Roman Martinák

Jan Nedvídek

Každý Ostravák patří do vedení Ostravy!!! Jsem Ostravák a jsem Vítkovičák,
a proto budu usilovat o vaše hlasy
v podzimních komunálních volbách
ve Vítkovicích a v Ostravě. Mým
cílem je obhájit svoji funkci starosty,
abych mohl pokračovat dál ve své
práci. Vidím a vím, že Vítkovice mají
budoucnost. Budu dál pracovat se
svými politickými a profesními partnery na modernizaci našeho školství,
dostupném bydlení cenou i kvalitou
pro mladé rodiny s dětmi a pro seniory.
Budu usilovat o zelenější, bezpečnější
a kulturně zajímavé Vítkovice.

Jsem „Vítkovičák“ celý svůj život.
Bydlí tady celá moje rodina a také rodina mé manželky. Záleží mi na tom,
jak Vítkovice vypadají a kam směřují.
Chci z Vítkovic čtvrť, ve které se nám
bude dobře žít, a ve které budou chtít
bydlet i naše děti. Svou práci ze zastupitelstva i rady chci zúročit a pokračovat v započatých projektech.
Jsem váš hlas, který jde slyšet a je
slyšet i za vás! Děkuji vám všem, kteří
usilujete o lepší budoucnost Vítkovic.

Již několik let pracuji jako strážník
městské policie Ostrava a mé pracovní začátky jsou spjaté s Vítkovicemi. Našel jsem zde přátele i domov.
Od roku 2018 působím v zastupitelstvu Vítkovic za Ostravak, hnutí
občanů. Angažuji se také ve výborech
a komisích, kde se snažím přispět
k rozvoji Vítkovic, a to zejména v oblasti bezpečnosti, kultury a sportu.
Rád bych s podporou občanů tohoto
obvodu i v dalším volebním období
pokračoval v započaté práci, protože
je ještě mnoho věcí třeba udělat.

Narodil jsem se ve Vítkovicích. V dětství
jsem bydlel ve Vrázové ulici společně
také s pradědečkem, který již za první
republiky podnikal a provozoval elektrofirmu včetně obchodu. Můj praděda byl
a stále mi je velkým vzorem. Přes všechny strasti, které mu připravil socialistický
režim, byl vždy neuvěřitelně pracovitý,
pozorný k lidem a pokorný. Myslím,
že mám to štěstí a jeho vlastnosti jsem
částečně zdědil. Vítkovice vidím v budoucnu jako výstavní část Ostravy, kde
se bude dobře žít. Osud Vítkovic mi není
lhostejný, a proto jsem se rozhodl opakovaně kandidovat v podzimních volbách
do zastupitelstva obvodu.

Pavel Freisler

Pavel Kalina

Michal Kopec

Marika Tošková

„Budoucnost Vítkovic mi není lhostejná“
Pracuji jako vedoucí pracovník u přepravní společnosti. Můj život je spjatý
s Vítkovicemi již od narození, taktéž
celé mé rodiny. Proto si myslím, že
každá rodina ve Vítkovicích by se
měla cítit bezpečně a spokojeně.
Snažím se žít aktivním životem, mám
rád hory, kolo ale i třeba divadlo,
cestování, či dobré pivko.

„Nesmíte se cítit, jako páté kolo
u vozu. Proto mi není lhostejný žádný
lidský život. Podporuji rovnováhu,
spravedlnost, bezpečí a hlavně, pohrdám násilím.“
Jsem živnostníkem v oboru zprostředkování velkoobchodu pro automobilový trh v ČR a SR. Do Vítkovic
jsem se s rodinou přistěhoval před
třemi lety. Volný čas věnuji rodině,
hudbě, motorce a pořádání společenských akcí.

Do Vítkovic jsem se přistěhoval před
pěti lety a za tu dobu mi přirostly k srdci. Moje rodina tu má své kořeny. Díky
spolupráci s kolegy ve sportovní komisi
jsem měl možnost poznat, jak funguje
úřad, tak i život ostatních občanů.
Poznal jsem spousty skvělých lidí, kteří
tvoří Vítkovice. Proto jsem zde začal žít
a ne jen „přebývat“. Rád bych se i nadále aktivně podílel na dění ve Vítkovicích
a ukázal, že i Vítkovice jsou krásnou
části Ostravy, kde je radost žit.

Můj soukromý i pracovní život je
spjatý s Vítkovicemi. Každý den se
setkávám s budoucností našich
Vítkovic. O to více jsem motivována
jim připravit dobrou startovní čáru,
a to jak tu na úrovni vzdělání, tak tu
občanskou. Proto jsem nabídla své
zkušenosti a energii lidem z hnutí
Ostravak, protože chci, aby Vítkovice
byly dobré pro žití.

vítkovického hřbitova už dřív. „Důstojným
místem posledního odpočinku je moderní
kolumbárium, které dále rozšiřujeme, je zde
nová vsypová loučka, průběžně udržujeme
cesty i zeleň a ve spolupráci s Městskou policií Ostrava dbáme také o to, aby se tu návštěvníci cítili bezpečně,“ doplnil místostarosta Petr Menšík (Ostravak, hnutí občanů),
který má hřbitovní správu ve své gesci.
Starosta Richard Čermák si velice dobře
uvědomuje, že stávající smuteční síň neodmyslitelně patří k historii Vítkovic. „Rozhodli jsme se detailně zaznamenat ráz této
budovy a v novém objektu vytvořit i pietní
připomínku toho, jak vypadala. Právě zde
se se svými nejbližšími rozloučili desetitisíce ostravských občanů, jejichž vzpomínky
chceme zachovat nejen prostřednictvím
galerie snímků,“ říká Richard Čermák.
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Zdeněk Hanák

Rudolf Neubauer

Jana Lipinová

Jiří Nedvídek

„Moje město, můj domov,
moje hrdost“
Jsem profi řidič, který denně najezdí
v průměru stovky kilometrů. Během
své práce poznávám i jiná města.
Ostravu a zejména Vítkovice mám
přesto nejraději a jsem hrdý, že zde žiji
se svou rodinou a nechci být lhostejný
k budoucnosti Vítkovic.

Do Vítkovic jsem se přiženil a založil si
tady rodinu před 30 lety. Za tu dobu se
tady toho hodně změnilo a stále se mění.
Pracoval jsem ve stavebnictví a pomohl
jsem tady s opravami na domech spoustě lidem, které jsem znal a také jsem díky
tomu spoustu nových lidí poznal. Mám
dospělé syny a ti tady také chtějí zůstat
bydlet. To je jeden z mnoha důvodů, proč
chci aktivně přispívat k dalším změnám
v našem obvodu a tím tvořit příjemný
a klidný prostor k žití pro nás všechny.

„Náš osud není ve hvězdách,
ale v nás“
Dlouhá léta jsem pracovala jako vedoucí v gastronomii, nyní si užívám
důchodu a svých vnoučat. Stejně
jako lidský osud je třeba vzít do svých
rukou, tak i osud Vítkovic. Ostravak,
hnutí občanů má zájem budoucnost
našeho obvodu změnit a já nechci jen
nečinně přihlížet.

„Vždy je správný čas udělat to,
co je správné“
Jsem senior, žijící ve Vítkovicích se
zájmem o veřejný život už od počátku
90. let. Své životní zkušenosti rád
předávám dále. Ve svém volném čase
se věnuji cyklistice, golfu a cestování,
při kterém čerpám inspirace pro rozvoj
Vítkovic.

Evžen Zeman

Monika Kovaříková

„Zdraví člověka je to nejdůležitější
a vše ostatní se dá vždy vyřešit“
Jsem ekonom v důchodu, který
se aktivně podílí na společenském
životu. Věnuji se rodině a radost mi
dělají vnoučata, která rovněž žijí
ve Vítkovicích.

„Láska a přátelství nikdy nezklame.
Zklame vždy člověk.“
Díky svému povolání dnes a denně
slýchávám stížnosti i pochvaly lidí
na to, co se děje ve městě. Protože,
kde jinde než v hospodě, jsou všichni
lidi nejchytřejší. Proto jsem využila
možnosti spolupráce s hnutím Ostravak, aby se o problémech jen nemluvilo, ale začaly se i řešit.

Vaření

s Ostravakem
Guláš, pivo, nealko
zábava pro děti

23.

července

ulice Syllabova

15. místo
čeká na
někoho
z vás!

6.

srpna

ulice Sirotčí

Máte-li zájem a ambice se
stát součástí naší kandidátky
kontaktuje nás na
e-mail: cermak.rich@seznam.cz
nejpozději do 10/7/2022

20.

srpna

Národní házená

