Ostrava-Jih

Jsme dobrý tým.
Zdeněk
Hűbner

Dagmar
Hrabovská

Hnutí
Ostravak
funguje!

Milí čtenáři,
Léto se s námi pomalu loučí.
Otázkou je, zda si to letošní
zaslouží přívlastek bezstarostné.
A jak to tak vypadá, klid nám
nepřinese ani podzim. Vzhledem
k aktuálnímu politickému dění
mohou pro mnohé balvan na srdci
představovat blížící se volby.
Letáky ve schránkách, billboardy
v ulicích, sliby různých politických
stran. Kdo se v tom má vyznat!
Časopis hnutí Ostravak, který právě držíte v ruce,
chce ukázat, co s naším obvodem zamýšlejí lidé,
kteří žijí právě tady, mezi vámi, a nebojí se jít
s kůží na trh. Spoustu práce už vykonali a spoustu
toho mají ještě před sebou, pokud se jim podaří
uspět ve volbách. A protože rozhodnutí, zda 23.
či 24. 9. půjdete k volbám a dáte svůj hlas straně
č. 8, hnutí občanů Ostravak, je jen na vás, chtěli
bychom na stránkách našeho časopisu představit
kandidáty a projekty, které jsou naší prioritou.
Možná jsou naši kandidáti vašimi sousedy, sdílejí
vaše problémy, představy o obvodu a mohou je
pomáhat uskutečnit. Zorientovat se v našich cílech
a počinech by měl pomoci právě časopis. Snažíme
se dělat maximum, aby se nám všem v obvodě
Ostrava-Jih žilo dobře, věříme, že ani vám to není
lhostejné.

OSTRAVAK, hnutí občanů

2

Šance pro každé dítě

Covid silně omezil život

V rámci akce Prázdniny na Jihu už třetím rokem umožňujeme
dětem zažít dobrodružství v rámci volnočasových aktivit.
Kultura, sport, vzdělávání! Nabídka je pestrá.

Zmírnit následky pandemie, které zasáhly životy lidí, se snažilo
i naše hnutí. Senátor Leopold Sulovský zajistil pro seniory v domovech důchodců respirátory.

Pořádek musí být

V obvodě to žije

Každý rok se zapojujeme do akce Ukliďme Česko. Letos v dubnu
jsme uklidili nejen Bělský les, ale i další místa na území městského
obvodu.

Naším působením konečně ožilo i dlouho přehlížené Náměstí Ostrava-Jih. Akce Folklor bez hranic, farmářské trhy, stavění májky
nejsou zdaleka poslední!

Historie je naší současností

Podpora seniorů

Nezapomínáme na minulost a ctíme hrdiny, kteří pro naše město
položili život.

Během pandemie jsme ve spolupráci s Café Au Père Tranquille
rozvezli po celém městě 1000 obědů pro seniory.
Na seznamu každodenních malých pomocí byly i nákupy.
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Rozhovor

Zdeněk Hűbner se rozhodl dál
nesedět s rukama v klíně
V komunální politice
není žádným nováčkem.
V nejlidnatějším
městském obvodě Ostravy
řídí stávající místostarosta
Zdeněk Hűbner oblast
komunálního odboru
a technických služeb.
Když se rozpovídá
o svých aktivitách
a projektech na Jihu,
jimž pomohl na svět, když
začne vyprávět o svých
cyklistických výpravách
nebo skautingu – své
celoživotní vášni, není
k zastavení. Letos se
rozhodl, že se své znalosti
i zkušenosti opět pokusí
zúročit ve vedení obvodu.

„Coby lídr hnutí
Ostravak se
chci maximálně
soustředit i v příštích
čtyřech letech
na veřejnou službu
ve prospěch Jihu
a jeho obyvatel.“
To zní hezky, ale zkuste být
konkrétní.

Víte, že vaše rozhodnutí pokračovat v komunální politice málokoho
překvapilo?
Samozřejmě, ale zároveň si myslím, že někteří
si přáli, abych už nekandidoval. (smích)

Zářijové volby budou každopádně
opět střetem těch, kteří prosazují
změny zlepšující život občanů.
Alespoň to kandidáti jednotlivých
politických subjektů tvrdí. V čem
je hnutí Ostravak jiné?
V mnoha směrech. Ale oproti jiným možná
máme určitou výhodu, že můžeme poslední
roky dění na Jihu ovlivňovat, řadu věcí dělat.
Hlavně lidi denně přesvědčujeme o tom, že
se za ně umíme postavit, že „chlapsky“ dodržujeme dohody, realizujeme společné cíle
a že nepřestáváme pomáhat zajišťovat jejich
potřeby, že dokážeme systémově a dlouhodobě řešit nejrůznější problémy a požadavky.
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Dobře, budu hovořit za sebe a oblast, za kterou jsem na radnici zodpovědný. Od roku 2018
se nám podařilo vytvořit zcela nové technické
služby s širokým záběrem činností, nakoupili
jsme moderní a výkonnou techniku, dokončili
pasport veřejné zeleně včetně plánu údržby
zeleně. Opravili jsme silnice na ulicích Horní,
Zimmlerova, Moravská, Alejnikovova, Dr. Lukášové, Mjr. Nováka, Jugoslávská, Pavlovova,
Na Mýtě, Gončarovova, K Jezeru, Na Výspě,
Šeříková, Kašparova, Lužická, Lumírova, Jiřího Herolda a další. K tomu jsme rekonstruovali desítky kilometrů chodníků, například
na ulicích Výškovická, Jiřího Herolda, Josefa
Kotase, Kotlářova, V Troskách, Provaznická,
Mjr. Nováka, P. Lumumby, Krasnoarmějců,
Starobělská, Dr. Martínka – Savarin, Edisonova, Pavlovova, Proskovická, Jičínská,
Na Výspě, Šeříkova, Klegova, Horymírova,
Aloise Gavlase, Bystřinova, Alberta Kučery,
Emanuela Podgorného, Zdeňka Bára. V říjnu
letošního roku budou hotovy chodníky na ulici Františka Hajdy.

Jak se vám daří řešit letité
problémy s nedostatkem
parkovacích míst?
Nenalhávejme si, že tuto situaci máme pevně v rukou. Postavili jsme sice nová parko-

viště na ulicích Františka Lýska, Kotlářova,
Kaminského, Dr. Martínka, Aviatiků, Patrice
Lumumby, Jičínská, Lužická, Čujkovova,
Mjr. Nováka a Jugoslávská, ale stále je parkovacích míst žalostně málo. Před námi je
v tomto směru ještě hodně práce.

Co vás zvedá ze židle?
Hodně mi vadí lhostejnost občanů. Tak jako
asi nikdy nepochopím, co vede některé lidi
k tomu, aby vylomili branku u vstupu na dětské hřiště, rozbíjeli informační cedule nebo
sprejovali po fasádách, stejně tak přemýšlím nad tím, proč lidi toto chování tolerují.
Samozřejmě chápu, že se bojí, aby pachatel
své konání pak nezaměřil vůči nim, ale vždyť
stačí jen zvednout telefon a zavolat na linku 156 Městské policie Ostrava, nebo přímo
na tísňovou linku Policie ČR 158. Náprava
těchto škod totiž stojí nemalé peníze a kvůli
tomu pak chybí finance právě na to důležité – opravy komunikací a obnovu mobiliáře.
Na druhé straně se pak zaobírám otázkami,
proč už dnes nevidíme v ulicích své okrskáře
a proč policie neprochází jednotlivé části našeho obvodu a nepůsobí tak preventivně, aby
se podobné nešvary eliminovaly.

O čem v poslední době často
přemýšlíte?
O spoustě věcí, třeba i o tom, o co by se měli
komunální politici zasadit. Důležité je nepodlehnout pocitu, že máme hotovo. A taky je
nutné se, i přes určité potíže, za žádnou cenu
nevzdávat a vždy hledat řešení, nikoliv výmluvy, proč něco nejde.

Z čeho máte naopak radost?

a místní občané mají mnohdy oprávněný
pocit, že na ně radnice zapomíná. Ale to je
běh na opravdu dlouhou trať. Důležité je nikdy nezavírat oči před problémy, ale rovnou
hledat cesty a dělat potřebné kroky, jak se
s nimi se ctí vypořádat. Spoustu práce jsme
už ve vedení radnice udělali, ale řada projektů
je dlouhodobých a rádi bychom v nich pokračovali. Často říkám, že chci, aby Jih přestal
být konečně jakýmsi otloukánkem a stal se
sebevědomým partnerem města. Vždyť přece stotisícový obvod si zaslouží mnohem větší podporu než dosud, a to nejen finanční.

Třeba z toho, jak na Jihu mizí nevzhledné betonové plochy a zídky, které postupně nahrazují zeleň a květinové záhony. Parádní bude
třeba i nová street-artová kresba v podchodu
na ulici Horymírova. Těší mě, že lidé nešetří
pochvalnými slovy na adresu květinových
záhonů na ploše více než jeden tisíc metrů čtverečních. Rozkvetlé ulice Výškovická,
Horní, Jugoslávská, Františka Formana či
J. Herolda mají své nezaměnitelné kouzlo
a veřejnému prostoru dodávají barevnost
a přívětivost. A pocit dobře vykonané práce
mám s každým metrem opraveného chodníku nebo silnice.

Je něco, co jste zatím jako
komunální politik a místostarosta
městského obvodu neudělal
a chtěl byste?
Samozřejmě. (smích) A není toho málo. Potřebujeme třeba revitalizovat sídlištní celky,
na které nikdo od jejich výstavby nemyslel,

Jaký je vlastně současný Jih?
Je takový, jaký si jej uděláme. Rozhodně je
zelený díky Bělskému lesu, pestrobarevný
na sídlištích i podél cest, čistší a veselejší. Jih
zkrátka žije.

Co byste rád vzkázal lidem
na Jihu?
Přeji si, aby mohli být na své město a svůj
obvod hrdí, aby nepřestali přispívat k šíření
dobrého jména Ostravy. Mně samotnému
na našem městě hodně záleží. Možná i proto
jsem se rozhodl nesedět s rukama v klíně, jen
pasivně přihlížet a čekat. Chci osobně přispět
k pozitivní změně. Jeden vedle druhého potřebujeme věřit v hodnoty, smysluplné aktivity, které pomohou náš obvod a naše město
proměnit v prosperující, moderní a fajn místo
k životu. Máme obrovskou šanci to dokázat.
Žije zde totiž řada schopných, sebevědomých, pracovitých a férových občanů.
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Naše vize

Jak to vidíme my!

CHODNÍKY

Chůze po chodníku nesmí
být adrenalinovým sportem.
Cedule Vstup na vlastní nebezpečí
není řešením. Stav chodníků máme
zmapován a postupně je opravujeme.
A to ve všech částech obvodu.
Získáme z města více
prostředku na údržbu.
Jistota došlapu je náš cíl.

BEZPEČNOST

Kde není dohled, není pořádek!
Městská policie musí být ve městě opravdu
vidět. Policista jako opora a jistota občana!
Už nyní instalujeme kamerové systémy
na rizikové části našeho obvodu a snažíme
se předcházet vandalům. Čistíme podchody
a osvětlujeme tmavé kouty. To ale nestačí.
Budeme nadále tlačit na vedení města,
aby posílilo hlídky v ulicích.

Barva města nesmí být šedá.
Když dýchá město, mohou dýchat i jeho
občané. Více zeleně, více záhonů podél
cest a chodníků. Máme zpracovaný
generel zeleně, vysazujeme nové stromy,
udržujeme keře. Místo zbytečných
betonových ploch sadíme záhony
a místa zatravňujeme.

PARKOVÁNÍ

Složit po dojezdu auto do velikosti
nákupní tašky sice neumíme, ale částečné
řešení nedostatku parkovacích míst máme.
Stále budujeme nová parkovací místa
a v rámci projektu hlídaných odstavných
parkovišť mimo sídliště se brzy uleví
těm nejpostiženějším oblastem. Nové
developerské projekty podmiňujeme
výstavbou dostatečného počtu parkovacích
míst bez ubírání zeleně. Dopravními úpravami
v místech s nedostatkem parkovacích míst
zklidňujeme dopravu a vytváříme nové
možnosti parkování.

HŘIŠTĚ
BEZDOMOVCI

Žijí v ulicích, nemusíme se mezi nimi
cítit bezpečně, můžeme je někam zahnat
a problém přesunout. Tohle není řešení.
Chceme s lidmi bez domova
pracovat, motivovat je pracovními
stravenkami, postupně snížit jejich
množství a za práci jim zajistit střechu
nad hlavou. Nepřizpůsobivé ale
na Jihu tolerovat nebudeme.
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ZELEŇ

Dříve bylo hraní na hřišti běžné, dnes vítězí
počítačové hry. Chceme mládež „vyhnat“
zase ven. Naším cílem jsou poutavá hřiště
určená všem generacím. Smysl má zejména
rekonstrukce hřišť u škol a budování
přírodních zahrad u mateřských škol, které
jsou v odpoledních hodinách a volných dnech
otevřena veřejnosti. Už nyní se můžeme
pochlubit, že 16 ze 17 hřišť u základních
škol má svého správce, který tak zaručí
bezpečnost pobytu na hřišti, či přírodní
zahradě. V rámci participativního rozpočtu
budujeme každý rok nová sportoviště.
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Rozhovor

Dagmar Hrabovská: Jsme svědky
začátku nové rozvojové epochy Jihu
Elegantní, skromná, kultivovaná a stále s úsměvem na tváři. Tak působí místostarostka
městského obvodu Ostrava-Jih, která je opět na předních místech kandidátky hnutí
Ostravak v nadcházejících komunálních volbách. Její jméno provází generace dnešních
čtyřicátníků i těch mnohem mladších kluků a holek jako velmi solidní jistota. Častokrát
vzpomínají na svou oblíbenou paní učitelku a ředitelku... Dagmar Hrabovská už pěkných
pár let sice neučí, ale ke školství se vším všudy má pořád vřelý vztah.
Říká se o vás, že jste do politiky
přinesla nejen vyvažující ženský
element, ale i schopnost naslouchat druhým a pomáhat. Jak
byste popsala svůj přístup k práci
na radnici?
Důkladný, někdy málo předvídatelný, ale
také časově mimořádně náročný. Na Jihu
mám na starosti oblast školství, kultury
a bezpečnosti. Cokoli dělám, chci to dělat
naplno.

Co vám v poslední době udělalo
radost?
Příjemný pocit mám z toho, že letošní zápis
do mateřských škol provází nárůst přijatých
dětí. Oproti minulému školnímu roku se jejich počet zvýšil o více než sto. Zanedbatelné nejsou ani investice do modernizace
škol na Jihu, které jsou čtyřnásobně vyšší,
než tomu bylo v roce 2019. A velmi mě těší
také získaná ocenění učitelů a ředitelů našich škol. Vzdělávání v obvodu má skutečně
dobrou úroveň, jeho nabídka se rozšiřuje
a viditelně zlepšuje. Když k tomu připočtu
modernizaci odborných učeben, revitalizaci a kompletní opravy školních budov, hřišť
i zahrad, nejen já mám důvody radovat se.

Co považujete za svůj největší
úspěch jako místostarostky
v posledních čtyřech letech?
Jednoznačně to je zmapování technického
stavu a vytvoření pasportu všech 29 mateřských a 17 základních škol. Proto se nám
vede promyšleně plánovat konkrétní stavební
akce. Mnohem intenzivněji dokážeme dnes
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zajišťovat investiční akce směřované do škol.
Za zmínku určitě stojí pár čísel – z 33 milionů
korun v roce 2019 se finanční objem v loňském roce zvýšil na 122 milionů, což je téměř
čtyřikrát více. Podařilo se revitalizovat školní
budovy, jídelny, hřiště i školní pozemky. Například už je zateplena ZŠ Kosmonautů 15, opravena jídelna v téže škole. Zateplena je budova
a revitalizována zahrada MŠ I. Herrmanna 23,
opravili jsme zahradní terasy MŠ Mitušova
90 a MŠ Rezkova, vyměnili rozvody elektřiny
v ZŠ Šeříková. Kompletní obnovou prošla MŠ
Gavlase 12A. U ZŠ A. Kučery vznikla tři beachvolejbalová hřiště, mezigenerační hřiště je
k dispozici při ZŠ Krestova 36/A, multifunkční
hřiště při ZŠ Dvorského 2 atd. Aktuálně připravujeme projekt na modernizaci odborných
učeben pro šest základních škol, zatím čekáme na výzvu IROP.

Čeho se týkal?
Cest, které zvolíme před a po dosažení globálních čistých nulových emisí. Neuvěřitelné, čím se nejmladší generace zabývá, co
je zajímá. Proto tvrdím, že se vůbec nemusíme obávat o naši budoucnost. Je úžasné
sledovat osmáky a deváťáky na těchto zastupitelských jednáních, když spolu vášnivě
diskutují, podávají originální podněty a návrhy. Skvělá akce! Bývají to hodně inspirativní
a zábavná setkání stejně jako při spolupráci
s polskými školáky v rámci projektu Moderní
technologie bez hranic nebo na Pohybovém
festivalu mateřských škol či Atletických přeborech základních škol.

Čím je podle vás Jih v současnosti
příjemným místem k životu?
Bydlím v oblasti starého Zábřehu desítky let
a musím říct, že se mi tady bydlí a žije stále lépe. Díky kvalitnímu bydlení, vzdělávání,
možnostem sportování, díky pestré a bohaté
kulturní nabídce, relaxačním místům… Společenský život na Jihu má vysokou úroveň.
Prakticky není dne, že by se něco nedělo. Divadelní představení střídají koncerty, výstavy, přednášky, vzdělávací akce pro děti. Velmi
úspěšnou je například akce Řemeslo má zlaté
dno, která probíhá ve spolupráci základních

a středních škol s podnikatelskými subjekty. Obyvatele Jihu si oblíbili tradiční Stavění
májky a pálení čarodějnic, Velikonoční jarmark a podobně. Připomenout musím pořádání zájezdů pro seniory, Ples seniorů nebo
soutěž Miss babča a Ostravský štramák, které se setkávají s nebývalým zájmem. Aktivní
občané dříve narození se s velkou chutí zapojují do Univerzity třetího věku a celé řady
dalších akcí pod hlavičkou Kool senioři. Nikdo
se nudit, když nechce, nemusí.

Existuje něco, co by Jihu přidalo
na atraktivitě?
Domnívám se, že se náš obvod posune o nějaký ten stupínek výš, když dokážeme postavit a lidem nabídneme nové moderní byty.
V úvahu přichází například lokalita Středoškolská, Residence Hrabůvka. A co nesnese
odklad, to je řešení bezpečnosti a prevence
kriminality. Ve spolupráci s městem, městskou policií, Policií ČR a se zájmovými spolky
připravujeme a realizujeme projekty v oblasti bezpečnosti a prevence pro všechny
generace – bezpečnostní tlačítka pro seniory, kamerové systémy ve vytipovaných
lokalitách, moderní a osvětlené přechody
na frekventovaných místech. Jen pro zajímavost, v letošním roce uvolnil městský obvod
pro oblast volný čas a prevence kriminality

700 tisíc korun, pro oblast sportu přes dva
miliony, pro zájmovou činnost jeden milion.
Úspěšně žádáme také o finanční transfery
z rozpočtu města v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže, a to hlavně na správce
školních hřišť a zahrad. Letos je zapojeno 18
školních zařízení s 23 hřišti a zahradami, které
jsou v odpoledních hodinách i během sobot,
nedělí, svátků a prázdnin otevřeny veřejnosti.
Na tuto činnost jsme získali 1,7 milionu korun.

Kdybyste mohla být na příštích 24
hodin neomezenou vládkyní Jihu,
co byste udělala jako první?
Jako první? Nevím, co bych udělala ani jako
poslední. (smích) Takhle vůbec nepřemýšlím.
Ale uvědomuji si, že posledních několik let
věřím, že jsme svědky začátku nové epochy
rozvoje celé Ostravy a zejména Jihu. Ještě
nedávno bylo naše město mezi návštěvníky
proslulé spíše divokými mejdany v nočních
barech a klubech na neméně proslulé Stodolní. Dnes je to úplně jinak! V našem městě
probíhá jeden z největších novodobých projektů – přestavba starých továren, dostavba
proluk, rekonstrukce i výstavba nových bytů,
obchodů, kulturních i sportovních zařízení. A mě strašně baví být u toho! Prostě mě
přitahují věci, které mají dynamiku a nesou
v sobě emoce, kontexty a hlavně se opírají
o nějaký zajímavý příběh.

Kdy jste si naposledy opravdu
nevěděla rady?
Na posledním simulovaném žákovském zastupitelstvu. (smích) O přestávce za mnou
přišel jeden z jeho účastníků s tak odborným dotazem, že jsem si musela vzít čas
na dohledání informací.

„Tvrdím, že se vůbec
nemusíme obávat
o naši budoucnost.“
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Naši kandidáti 2022
městský obvod Ostrava-Jih

Ing. Břetislav
Riger
52 let, vedoucí
obchodního oddělení

Seznamte se, prosím.

● Pracuji více než 25 let v oblasti bezpečnosti a považuji pocit bezpečí za jednu z priorit pro občany města, stejně jako je tomu v mém
případě ● Jsem aktivní člověk a amatérský sport považuji za nejlepší
možnou prevenci negativních jevů ve společnosti. ● Stav chodníků,
cest a mobiliáře v některých částech obvodu je neutěšený. Proto
bych chtěl posílit postavení investičního odboru a získat více prostředků na obnovu infrastruktury obvodu.

Bc. Zdeněk
Hűbner, MBA
51 let, místostarosta

Radnice jako vstřícný pomocník a rádce! ● Zajistíme efektivní a kvalitní veřejnou službu ● Jih nesmí být otloukánkem města – seženeme
více peněz pro městský obvod ● Podpoříme další rozvoj technických
služeb ● Budeme pokračovat v ozelenění obvodu a výsadbě květinových záhonů ● Zlepšíme bezpečnost a pořádek ● Investice rozdělíme
rovnoměrně do všech částí městského obvodu ● Chceme mít větší
vliv na stav lesoparku Bělský les ● Budeme tvrdě hájit zájmy občanů
Jihu ● Garantujeme opravu dalších chodníků a nová parkovací místa.

Mgr. Hana
Štanglerová
57 let, učitelka

Tak jako většina z vás, žiji zde celý svůj pracovní i soukromý život.
Kde jinde, než tady je potřeba hledat nové možnosti k lepšímu bydlení na Jihu ● Chci sportovat a aktivně trávit volný čas. Postarám se
o výstavbu nových sportovišť ● Podpořím řešení bydlení pro všechny - studenty, mladé rodiny i seniory ● Budu náš obvod zlepšovat
a rozvíjet ● Zasadím se o podporu aktivního života seniorů ● Mým
cílem je klidný život na Jihu.

10

Stanislav
Odstrčil
63 let, technik

● Mnohé se už nám podařilo, ale pořád nás čeká ještě spousta práce ● Zasadím se o „startovací byty“ pro mladé lidi a pro klidné stáří
na Jihu. Nabízím své bohaté zkušenosti a znalosti v této oblasti ●
Chceme žít v čistém městě, uděláme maximum pro čistotu a pro veřejný pořádek ● Postarám se o to, aby se v zastupitelstvu přijímala
rozhodnutí vždy v zájmu většiny občanů Jihu ● Aktivní vyžití mládeže
zajistí bezpečnější obvod.

Mgr. Dagmar
Hrabovská
71 let, místostarostka

Moderní a přátelské školy na Jihu ● Zvyšování investic do rekonstrukcí škol, budování odborných učeben zejména pro IT a polytechnickou
výchovu ● Důraz na bezpečnost dětí, udržitelnost personálních pozic
speciálních pedagogů a psychologů ve školách ● Modernizace školních jídelen pro zdravé stravování dětí ● Budování přírodních zahrad
a školních hřišť otevřených i veřejnosti ● Zachování podpory vzdělávání
seniorů formou Univerzity 3. věku ● Finanční podpora a organizace kulturních a sportovních akcí a zájezdů pro seniory.

Monika
Sikorová

53 let, tajemnice

● Jsem Ostravačka z Jihu, bydlím zde celý život a chci řešit problémy, které trápí mě i vás ● Bojíš se pozdě večer, když se vracíš
z divadla, nebo když se tvé děti vracejí z kina? Já se cítím úplně stejně. Chci bezpečný obvod ● Park není ring ani noclehárna. Chci, aby
parky byly klidným místem relaxace pro seniory a maminky s dětmi
● Nevidím městskou policii v našich ulicích. Postrádáš ji i ty? Ráda
bych se zasadila o navýšení počtu strážníků v ulicích.

Mgr. Viktor
Panuška
50 let, strážník

● V Ostravě žiji celý svůj život a citlivě vnímám vývoj bezpečnostní situace v našem městě ● Vadí mi běžná dostupnost omamných látek a jejich zneužívání dětmi. Nad tím nelze zavírat oči.
● Bezpečnost ve městě musí být stabilní všude, a to ve dne i v noci.
● Chci změnit přístup nás všech k otázce bezpečnosti ● Je toho
hodně, co můžeme ještě změnit, aby se nám tady žilo spokojeně
a bezpečně.

Mgr. Hana
Kubišová
43 let, auditor

Jako rodačka ze Zábřehu vidím změny ve svém okolí, pojďme společně
tvořit lepší místo k životu ● Jsem matka a chci trávit zábavně a bezpečně volný čas s dětmi ve městě. Zasadím se o vytvoření více míst
pro zábavu rodin i jednotlivců ● Chci se mít kde odreagovat od práce
a každodenních starostí. Máme kolem sebe spousty míst, která se dají
přizpůsobit aktivnímu a modernímu stylu života ● Ukažme dětem, že
trávit svůj čas venku, je taky zábava.

Jakub
Gazdík

30 let, podnikatel

● Myslím si, že radnice má být pro lidi. Ne lidé pro radnici ● Slovo
problém, nejde, nemůžu a nemám čas, nejsou v mém slovníku ● Vždy
budu hledat způsob, jak pomoci občanům v našem obvodu ● Vadí ti
problém s bezpečností? Mně taky. Pojďme to společně změnit
● V ringu jsem byl vždy tvrdý soupeř. Stejně tvrdě budu prosazovat
i bezpečnost v našem obvodě ● Nejsem vrcholový politik, ale jsem
občan tohoto obvodu a není mi jedno, co se tady děje.

Mgr. Vratislava
Krnáčová
66 let, projektová
manažerka

● Ostrava v posledních letech zaznamenala zásadní zlepšení životního prostředí. Postupně se mění v bezpečné a kulturní moderní město ● Chci kvalitní život na Jihu pro všechny věkové kategorie obyvatel, chci, aby se Jih stal dobrou adresou pro všechny ● Pomáhat
druhým je pro nás samozřejmostí ● Užívejme si stáří beze strachu
z budoucnosti ● Podpoříme další sociální a zdravotní služby na Jihu
● Zdraví nás všech – Zdravý Jih.

Rozhovor

Nemusí docházet vždy jen na pěsti
aneb nová tvář Ostravaka Jakub Gazdík
Jakub Gazdík,
ve světě boxu známý
jako Pretorian, je
celý svůj prozatímní
život věrný OstravěJihu. V obvodě má
také svoji boxárnu
neboli Pretorian
Fight Club, ve které
učí zájemce boxovat.
Letos se přidal
k hnutí Ostravak,
protože na politické
scéně toho jeho
členové už hodně
dokázali a jejich činy
jsou mnohem víc než
slova. On sám má
hlavu plnou nápadů
a neuvěřitelnou
energii je
uskutečňovat.

Moji boxárnu navštěvuje opravdu řada nadšenců. Děláme skupinové lekce, soukromé
hodiny i lekce pouze pro ženy. Lidé se u nás
naučí bojovat, bránit se, parádně se zbaví
stresu a vyčistí hlavu od každodenních problémů. K tomu si zredukují váhu, dostanou
se do lepší fyzické formy. Také s některými
svěřenci jezdím po soutěžích a galavečerech a se vší skromností říkám, že sbíráme
jeden úspěch za druhým. Zkrátka každý si
u nás přijde na své. A pokud jsou spokojeni
sportovci, jsem spokojen i já.

Není přece jen box trochu tvrdý
sport?

Vaše jméno je spojováno hlavně
s boxem. Za slávou v oblasti sportu
však stojí velká tvrdá dřina a na jejím konci výsledky. Jakých úspěchů jste v profesionálním sportu
dosáhl?
Máte pravdu, nejdříve to byla tvrdá práce,
až pak jsem začal postupovat krok po krůčku k metám nejvyšším. Pro mě jsou nejcennější tituly mistra v K1, což je nejtvrdší
forma kickboxu, třikrát jsem se stal mistrem
ČR v thajském boxu. V Turecku jsem zvítězil
na evropském šampionátu v profi K1, profi
mistr Evropy jsem také v thajském boxu.
Zlato jsem si přivezl z MS v thajském boxu
v Itálii, účastnil jsem se také mistrovství světa v thajském boxu v Thajsku a pyramidy K1
max ve Francii.

Nikoho asi nepřekvapuje, že jste se
své bohaté zkušenosti rozhodl předávat dál. Co vás k tomu přimělo?
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Záleží na úhlu pohledu. Box je každopádně
o disciplíně, kázni, životních hodnotách, člověk se naučí mít větší respekt i pokoru. Mladým klukům tento sport určitým způsobem
supluje vojnu. A už jsem to řekl, box, stejně
jako každý jiný pohyb, je nositelem výrazně lepšího fyzického a hlavně psychického
zdraví.

„Jsou tu problémové lokality a místa,
kde by se měla situace řešit
trochu razantněji!“
A proč jste se připojil právě k hnutí
Ostravak?

Nepochybně, ale politika je politika.

ba o zdraví. Dnešní doba je nevyzpytatelná
a zákeřná.

Protože mi je velice sympatické a blízké.
Jeho členy jsou patrioti, kterým jde o Ostravu a Ostravany. Žádné sliby, které nejdou
splnit, ale jasné a reálné kroky, které jsou
vidět!

Kdo může s nějakou určitostí definovat, co je
to politika? Pro mě platí, že kdo nic nedělá,
ten nic nezkazí.

Co zrovna chystáte, čemu se věnujete?

Která oblast je vám kromě sportu
nejbližší?
Určitě bych se rád zaměřil na sport a vše co
s ním souvisí, ale také na otázky a problémy
bezpečnosti. Spoustu práce je třeba udělat,
pokud jde o prevenci kriminality u dospělých
i dětí, stále aktuální je téma boje proti drogám, ale i problémovým lokalitám v našem
obvodě. A každý, kdo mě zná, tak ví, že tohle
nejsou jenom prázdná slova.

Vraťme se k otázce bezpečnosti
v Ostravě. Máme šanci přežít i my,
neboxeři?
Musíme tu šanci mít. Jsou tu problémové lokality a místa, která by měla být pod větším
drobnohledem a měla by se tam situace řešit trochu razantněji. Protože mám boxárnu
v jedné z těchto lokalit, vidím to na vlastní
oči dnes a denně. Znám cestu, která zamezí nebo úplně odstraní problémy a tu cestu
budu prosazovat. Chci pomoci lidem ubránit
se a zvládnout krizovou situaci, když jde tře-

Boxu a politice (smích). Chci být nejlepší
v tom, co dělám, dosáhnout svých krátkodobých i dlouhodobých cílů. Chci své nápady převádět do praxe. Někdo to dělá hudbou
a uměním, mně nejlíp k tomu slouží sport
a teď i komunální politika.

Jakou máte schopnost, která se
vám může v politice hodit?
Velmi rychle reagovat a adaptovat se na každý nový úkol.

Je tedy box sport, nebo to je spíše
životní styl?
Box je určitě životní cesta. Pro mě tedy určitě. Vždyť neustále o něco bojujeme, pořád
zdoláváme nejrůznější překážky, je na nás
vyvíjen tlak. Díky tomu, čím jsem si v boxu
prošel, všechny tyhle věci zvládám mnohem
snadněji. A ještě něco, samozřejmě mám tu
nejlepší práci, je skvělé vidět a být u toho,
jak talentovaní a zapálení sportovci rostou.
To je ta nejlepší zpětná vazba.

Jak jde s tím vším dohromady váš
vstup do komunální politiky?
Jednoduše. Dostal jsem se prostě do bodu,
kdy jsem si uvědomil, že chci udělat něco
pro sport jako takový, ale i pro svůj obvod.
Žiju tady celý život, takže tu znám každý
kout a každé místo, a jsou věci, které mi vadí
a které bych chtěl změnit.
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Výherní křížovka
POMŮCKA:
ANAT,
ANKER,
ARIT, ITA.

ČAS

TRIKYSLÍK

1. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
NOBELIA

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

VÝZKUM
MÍNĚNÍ

USKUTEČNĚNÍ

BRANALDOVY
INICIÁLY

SLONÍ
ZUB

MAHONIE

PŘIZNAT

ASIJSKÝ
RÝŽOVÝ
NÁPOJ

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZ

OKRASA

OBLOHA
DRUH
PALMY

EVIN
DRUH
ZNAČKA
ASTATU

STŘEŠNÍ
ZÍDKA
TISKÁREN.
PRÁŠEK

BOROVÝ
LES

ÚČASTNÍK
PŘI KŘTU

JMÉNO
HERCE
SHARIFA

SLOVEN.
„VEŠ“
MALÁ
MAPA

HUSARSKÝ
KABÁT
NEVALNÁ
KAPELA

ZNAČKA
SODÍKU
SESTRA
MARTHY
DIVOCH
(SLOVEN.
PŘENES.)
ČINIT

ČLEN
EGYPTSKÉ
VOJENSKÉ
KASTY

BALKÁNSKÝ SMRK

VRAŽDA
(ZASTAR.)

DOMÁCKY
TOMÁŠ
ÚDER
SPZ
MOSTU
2. DÍL
TAJENKY

NĚMECKY
„KOTVA“
RIVAL

k
e
ž
í
ř
k
Velký

NAZÍRÁNÍ
PRONÁSLEDOVAT

DÍLO
G. PUCCINIHO
SPORTOVNÍ ČLUN
DRUH
PALMY

TUHÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD
(ZKR.)

HADRY
(NÁŘEČNĚ)
SLAVNOST.
ROUCHO
LESKLÝ
NÁTĚR
DOMÁCKY
ALENA

PLEMENO

MRZOUT

ZNAČKA
HOLMIA
ČÁST
NOHY

KŘÍDLO
PALÁCE
VZBUZUJÍCÍ OBAVY

DRUH
NEROSTU
SLOVEN.
JINAK“
SLOVEN.
„JAKÁ“
KVALITNÍ
ŽELEZO

MUŽI
ČIVA

NAVÍJET
MARODIT

DRUH
PAPOUŠKA
SADA
ZRAKOVÝ
ORGÁN

MANILSKÉ
KONOPÍ

TAKOVÍ
SIBIŘSKÁ
ŠELMA

SLOVEN.
„OTŘES“
LOVECKÝ
PES

PRESO

FÁZE
VÝVOJE

PŘETAHOVAČ SPORTOVNÍCH
TALENTŮ

NÁŠ
KRESLÍŘ
NEBOŤ
(NÁŘEČNĚ)

VĚDRO
U STUDNY
DOMÁCKY
OTAKAR

PRAŽSKÁ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA

DOMÁCKY
LETICIE
KRÁL
ZVÍŘAT

PŘES
PŘEDLOŽKA
STAROŘEC.
PLATIDLO
ZNAČKA
LUMENU

CHVOST
IRČAN

HUSOVO
JMÉNO
MODEL
FORDU

ŘECKÝ
KATOLÍK

MOROVO
JMÉNO

SKUPINA
JEZDCŮ
NA
KONÍCH

VÝROBCE
SÝRŮ

KYT

SEŘIZOVAČ
VAH

Vyluštěnou tajenku zasílejte do konce září na adresu: Ostravak, hnutí občanů, Brandlova 6, 702 00 Ostrava,
nebo e-mailem na: redakce@ostravak.cz.
Uveďte prosím své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt.

Pět vylosovaných výherců získají odměnu!!!
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Velký křížek
je důležitý!

Jsme jedna parta. Jeden křížek.

STARÉ
PLATIDLO
RÝNSKÝ
ČLUN

SLABÝ
KMEN

BAŽE

ČESKÝ
MALÍŘ

LAHODNOST
DOMÁCKY
OLGA
DRUH VÍNA
NÁTĚR
NA DŘEVO

EGYPTSKÁ
BOHYNĚ
VÁLKY

UBRÁNIT
SE

Termín
voleb
2022

23.-24.
září

Přijďte nás
podpořit!

Právě váš hlas
rozhodne!

Zveme na

jižanský

Mumraj
Vystoupí skupina Šajtar
Zdeněk Kačor - zábavný program pro děti
Ukázka kickboxu - workshop
Kouzelník, BIKE show, skákací hrad
Smývatelné tetování,
malování na obličej, venkovní stolní hry
Sportovní hry a občerstvení
neděle

18.9.

15:00
hod.

louka u
Starobělské
Koliby

