Moravská Ostrava a Přívoz

„Jsme tady pro
lidi a víme to!“
Vladimír
Polák

Petra
Bernfeldová

Leoplod
Sulovský

Krátce

Co děláme

Hnutí
Ostravak
je mezi
vámi!
Léto pomalu končí a otázkou
je, zda si to letošní zaslouží
přívlastek bezstarostné. A jak to
tak vypadá, poklidné dny 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 politických stran.
Kdo se v tom má vyznat?!
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Milí čtenáři,
časopis hnutí Ostravak, který právě držíte v ruce, vám chce
ukázat, co s naším obvodem zamýšlíme my, lidé, kteří žijí právě
tady, mezi vámi, a nebojí se jít s kůží na trh. Svou práci jsme
už ukázali v letech 2010-2018, kdy jsme byli ve vedení obvodu. Dnes jsme i přes vítězství ve volbách v roce 2018 v opozici,
ale chuť do práce jsme neztratili. Naopak! Máme plno nápadů
a vizí, které bychom rádi realizovali, pokud se nám podaří opět
uspět a dostat se do vedení obvodu. A protože rozhodnutí, zda
23. či 24. září půjdete k volbám a dáte nám svůj hlas, je jen
na vás, rádi bychom vám představili naše kandidáty a projekty,
které máme úspěšně za sebou, ale i ty, které jsou naší prioritou pro příští období. Možná jsou lidé z hnutí Ostravak vašimi
sousedy, sdílíte společné problémy, představy o budoucnosti
obvodu a chcete je pomáhat uskutečnit. Věřte, že se snažíme
pro to dělat maximum, aby se nám všem v obvodě Moravská
Ostrava a Přívoz dobře žilo. Jsme přesvědčeni, že ani vám to
není lhostejné a že dobře víte, jak bude v závěru září právě váš
hlas rozhodující.

Petra Bernfeldová

Pomáhali jsme
během covidu.
Rozvezli jsme více téměř
3000 obědů.

Pravidelně uklízíme
přírodu.
Nasbírali jsme už desítky kusů
pytlů s odpadky.

Pořádáme akce
pro děti.

Zábavné

odpoledne
na Hlubině s Ostravakem

17.9. 13:00

2022
Organizujeme akce
pro seniory.

hod.

areál
TJ Unie
Hlubina

Sportovní stanoviště pro děti, hudební program
POP Academy, vystoupení mažoretek, fotbalové
utkání Hlubina, od 18 hod. Hornická kapela,
skákací hrad, ledová tříšť, cukrová vata, malování
na obličej a tetování, turnaj amatérů v kuželkách.
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Malé ohlédnutí

Ostravak –
12 let
s vámi!

Před dvanácti lety jsme poprvé kandidovali
do Zastupitelstva městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz. Od té doby jsme díky vašim
hlasům a podpoře vždy volby vyhráli, za což
jsme velice vděčni.
Pro nás je to čitelný signál, že si ceníte naší
práce, že jsme vás dokázali přesvědčit o tom, že
naše sliby plníme a od slov přecházíme na rozdíl
od jiných k činům.
S námi v centru rozkvetly ulice a pak v celém městě.

Zvládli jsme boj s hazardem.

PŘED

PO

Bojovali jsme proti obchodu s chudobou.

Vrátili jsme život do centra - pořádali jsme akci Písek v centru.

PŘED

Opravili jsme pěší zónu v centru.
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PO

Zavedli jsme taxi pro seniory.

Ale zvládli
jsme toho
mnohem
více…
Zachránili jsme historickou budovu bývalé spořitelny, když jsme
v ní vytvořili hlavní sídlo obvodu.
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Rozhovor

Petra Bernfeldová

Je třeba připravit nové ambiciózní projekty, které výrazněji rozšíří život v jeho historické části

Petra má i v tak
polarizovaném
prostředí současné
společnosti respekt.
Pro svou energii,
vyrovnanost,
podnikavost, nápady
i klid, s jakým přistupuje
k řešení každého
problému.
Je zvyklá pracovat
hodně sama, ale
nejraději dělá v týmu.
Obojí potvrzuje to, co
se říká o jejím nasazení
a schopnostech
dotahovat věci
do zdárného konce.
Nemluví překotně,
ale vždy hledá slova
a vhodnou formulaci,
která by přesně
vyjadřovala podstatu
sdělení. A to v osobním
životě, ve své
profesi projektové
manažerky, kde se to
ostatně očekává,
i v komunální politice.
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„Co mě na cestách
oslovilo, byly květinové
záhony v ulicích měst
a efektní výzdoba
na sloupech veřejného
osvětlení. Dokážu si
představit tyto prvky
v Přívoze.“
Jaká nečekaná věc vás naposledy
inspirovala?

Jak se máte?
Hekticky a aktivně. (smích) Už jen to, že jsem
máma dvou kluků, mi dává pořádně zabrat.
Každou volnou chvilku jim věnuji. Výchovu
dětí si nedovolím, a hlavně nechci v ničem
šidit. Přeji si, aby byli připraveni vstoupit
do dospělého života s patřičným vzděláním,
ale zejména jako slušní, ohleduplní a pracovití lidé.

Jste mimořádně zaměstnaná žena.
Jak nejlépe „nabíjíte baterky“?
Pohybem a sportem. Ráda běhám, jezdím
na kole, chodím po horách… Letos jsem si
dala závazek, že alespoň jedenkrát měsíčně
vyjdu na Lysou horu. Zatím mám splněno. Miluji také cestování a objevování nevšedních
a zajímavých míst kdekoli ve světě. Navíc
moje výpravy za hranice bývají obrovských
zdrojem inspirací. Stačí mít oči široce otevřené a všímat si, jak to či ono dělají jinde a jak by
se to dalo dělat u nás.

Odpadkové koše na tříděný odpad v Řecku.
Zaujalo mě jejich citlivé umístění ve veřejném prostoru, aniž by zabíraly mnoho místa.
Bylo to dost velké překvapení, zvláště když
vidíte všude špínu, nepotřebné a dávno už
nefunkční elektrospotřebiče, vraky aut… Další, co mě na cestách oslovilo, byly květinové záhony v ulicích měst a efektní výzdoba
na sloupech veřejného osvětlení. Dokážu si
představit tyto prvky v Přívoze v okolí náměstí Svatopluka Čecha. Byla bych ráda, a určitě
nejen já, kdyby se v adventním čase nad ulicí
Solnou opět rozzářilo hvězdné nebe. Poprvé
jsem se pod ním procházela před pár roky
v Trnavě. Nevím, proč v centru Ostravy už
nebývá před Vánocemi instalováno.

„Moravská Ostrava a Přívoz má neuvěřitelný
potenciál stálého růstu a ambici být pro lidi
příjemných místem ke spokojenému životu.“
do Senátu pro seniory. V šuplíku skončil projekt bytového domu na ulici Biskupské a Kostelní, což mě velmi mrzí.

To, že jste byla místostarostkou
i starostkou obvodu řada lidí ví,
ale co vás přimělo jít do komunální
politiky, o tom se nikde nedočtou.
Co bylo tím hlavním impulzem?
Náhoda. Ve správný čas jsem byla na správném místě a potkala ty správné lidi. Byla jsem
maminkou na mateřské dovolené a na každém kroku, při procházkách a tlačení kočárku
jsem narážela na nefunkční, zničený, špatný a v mnoha směrech nevyhovující veřejný
prostor počínaje chodníky se spoustou děr,
malým počtem dětských hřišť, cyklostezek
a konče liduprázdnými ulicemi a náměstími

v historickém jádru Ostravy. To vše umocňovala neschopnost a neochota tehdejší radnice
cokoli napravit, cokoli změnit. Neuvěřitelným
způsobem mi to vadilo. Pořád jsem si říkala, že
centrum žádného města nemá být jen magnetem pracovních a obchodních příležitostí,
ale zejména místem zábavy, pohody a radostí. Když mě oslovilo tehdy, před dvanácti lety
nově vznikající hnutí Ostravak s podobnými
názory, ani na okamžik jsem nezaváhala.

Ostravak při své první účasti
v komunálních volbách v roce
2010 vyhrál a vy jste se stala
místostarostkou. Bylo něco, co
vás překvapilo?
Tak nebudu nic nalhávat, jako první mě překvapilo samotné vítězství ve volbách. Byla

to pro mě skvělá zpětná vazba, že většina
lidí si přeje změnu. Věděla jsem, že některé věci nepůjdou vyřešit tak snadno, jak si
někteří moji kolegové z byznysu mysleli. Ale
pro mě i ostatní začalo platit okřídlené a naprosto pravdivé, že když se chce, všechno
jde… Nejdříve jsme museli nastavit systém
otevřené komunikace s občany, ale i se zaměstnanci úřadu. Bývalo totiž zvykem, že
starosta a místostarostové vše řešili pouze s vedoucím příslušného odboru. To jsem
během několika měsíců změnila a konkrétní
problémy a záležitosti začala operativně řešit přímo s odpovědným pracovníkem, který
měl a dodnes má nejpřesnější informace. Vedoucí jednotlivých odborů se stali manažery,
s nimiž jsme projednávali představy a priority
rozvojových aktivit a záměrů.

Možná proto, že už nejste starostkou Moravské Ostravy a Přívozu.
Zřejmě ano. (smích) Vlastně si uvědomuji, že
mnohé z mých nápadů a projektů byly poté,
co jsem odešla spolu s mými kolegy z hnutí
do opozice, zrušeny, zastaveny, odpískány.
Zrušili například Písek v centru, prezentační časopis Centrum, kde jsme představovali nové podniky v centru, webové stránky
Kam v centru, kde byly přehledně k dohledání všechny akce v našem obvodě, zájezdy
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Rozhovor

Dostupné bydlení

Dařilo se vám úředníky přesvědčit
o správnosti vašich kroků?
Samozřejmě, že to zpočátku skřípalo. Člověk se ve své podstatě brání všemu novému a neznámému. Ale nakonec jsme se byli
schopni domluvit a naladit na stejnou notu.
Věděla jsem, že na úřadě jsou schvalovací
procesy čehokoli strašlivě dlouhé a zbytečně komplikované. Najednou jsem ale viděla,
co všechno je třeba projednávat a nechávat
schvalovat statutárním městem Ostrava.
Třeba taková pravidla pro veřejný pořádek.
Tak aby je mohli vymáhat strážníci městské
policie. Mám na mysli např. zákaz vysedávání
na zídkách, na místech, která tomu nejsou
vyhrazena a k tomu na své židli, znečišťování
a doslovné okupování laviček bezdomovci
a tak dále. Bohužel jsem v tomto případě nenašla shodu na městě, přitom jinde v republice to dobře funguje. Byla jsem zklamaná.

Co je nejlepší lék na zlepšení
nálady?
Najít rychle něco, na co se mohu těšit a co
se může povést.

Co se vám tedy povedlo?
Především to jsou změny v rámci bytového fondu, který jsem měla celých osm let
na starost. Určitě to bylo zbavení se nájemníků-dlužníků. Stav bytů byl hrozný, takže
jsme uvolněné byty začali postupně opravovat a modernizovat. K řadě nevyužitých
bytů a domů jsme připravili projekty na jejich
kompletní opravu. Domům jsme vdechli parametry komfortnějšího života. Jsem ráda,
že námi připravené projekty se realizují i nyní.
Také jsme přesvědčili město, aby nebytové
domy na ulicích Husova a Střelniční přebudovali na bytové, připravili jsme projekt
na výstavbu nového bytového domu na ulici
Janáčkova s necelými čtyřiceti novými byty.
Podíleli jsme se i na architektonicky zajíma-

Moje
3 x nej
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Nejste příliš kritická?

vém bytovém domě na ulici Biskupská/Kostelní. Přála bych si, aby byl postaven, i když
v tomto volebním období dostal červenou.
Velkou radost mám určitě z oživení centra,
dnes zde mají své provozovny nejrůznější
cukrárny, kavárny, restaurace, ale i další zajímavé a občany vyhledávané služby.

Uvědomujete si, že Ostravané ale
vždy nejvíc slyší na akce, které
jim nabídnou zábavu, odpočinek
a zpříjemnění volného času?
Samozřejmě, jinak bychom nikdy neuspořádali dnes už tradiční Vánoční trhy, které
výrazně změnily charakter adventního času
v Ostravě. Nikdy by neproběhly oblíbené
Slavnosti řeky Ostravice, Písek v centru
a další. Určitě nepřestanu usilovat o to, aby
radnice dokázala dostatečně informovat
občany o všem, co a kde se v obvodě děje.
Lidé si mi stěžují, že vůbec nevědí, že se ta
či ona akce koná. Jestli se mi na podzim
opět podaří dostat do vedení obvodu, určitě bude zlepšení komunikace jedna z mých
priorit. Ne všichni totiž mají facebook a jiné
sítě. Rozhodně také obnovím webové stránky Kam v centru, které bohužel už nefungují.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
místo
v Moravské Ostravě
a Přívozu jsou pro mě
jednoznačně
Komenského sady.

Ale já nechci vynášet soudy, jen mi připadá,
že nic nového, žádné nové projekty, nové
akce neprobíhají. Jak jsem už řekla, jsem
ráda, že se realizují námi připravené investice v rámci bytové politiky. Mrzí mě ale, že byl
zrušen Písek v centru, nebo že byla obvodu
odebrána organizace Vánočních trhů. Podle mě by bylo optimálním řešením navázání
spolupráce městského obvodu s Černou
loukou, která by vedla k nespornému zlepšení a programovému i prostorového rozšíření celého projektu. Stále víc si uvědomuji,
že jsem tady pro lidi a nesmím se jim vyhýbat. Vzpomínám si, že ne vždy byla jednání
jednoduchá a příjemná, ale bez komunikace
a ochotě naslouchat ostatním to nikdy mezi
úřadem a veřejností nemůže klapat.

Jaké máte plány na příští měsíce?
Předně bych chtěla urychlit dokončení opravy sídliště Fifejdy a Šalamouna, připravit
a realizovat projekty na opravu sídliště Mánesova a Arbesova. Opomíjena by neměla
být ani realizace menších bytových bloků,
které by dokázaly obvod oživit v rámci komunitního života. Chtěla bych, aby v centru
vznikly další menší zahrádky a nejrůznější
místa k posezení, aby přibylo stromů a zeleně v podobě květinových či bylinkových
záhonů, prostě aby se centrální obvod stal
hlavní částí celé Ostravy. Návrat do centra je
nezbytný. Je třeba připravit nové ambiciózní
projekty, které výrazněji rozšíří život v jeho
historické části. Nelze dopustit, aby Masarykovo náměstí a okolní ulice byly znovu ve večerních hodinách liduprázdné.

Dopovězte prosím: Moravská
Ostrava a Přívoz má…
… neuvěřitelný potenciál stálého růstu a ambici být pro lidi příjemných místem ke spokojenému životu. A to není málo!

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
člověk mého
života byla
moje prababička.
Její moudrost
a vlídnost byla
obdivuhodná.

NEJŠŤASTNĚJŠÍ
jsem byla, když přišli
na svět moji synové.
Pocity blaha zažívám,
když mohu pracovat
s chytrými
a kreativními lidmi.

Kde se bydlí,
tam to žije!

patnáct tisíc bytů v průměru za sto tisíc korun
za jeden byt, což je zhruba 1,5 miliardy korun.
Nic naplat, pustili jsme se do práce! Volné
byty jsme začali postupně opravovat a nabízet k pronájmu novým nájemníkům.
Vytvořili jsme webové stránky s nabídkou
bytů k pronájmu a změnili i podmínky pro
žadatele, jak získat obecní byt. Vždy byla
stanovena minimální výše nájemného za m2
na měsíc. Zájemci tak nabízeli nájemné, které
bylo v jejich možnostech. Při přidělování bytů
jsme však brali v potaz i aktuální životní situaci každého žadatele. Výše nabízeného nájmu

Jste-li v bytové nouzi a potřebujete
akutně řešit svou bytovou situaci,
bohužel máte smůlu. Nenabídnete
nejvyšší cenu nájemného?
Nebydlíte! Protože čím jiným by
se pak místostarosta chlubil, když ne
tím, že za poslední čtyři roky vybral
obvod na nájemném o necelých
osmnáct milionů korun více. Jistě, je
to krásná suma, za kterou jde opravit
nejeden bytový dům, ale pro nás je

nejdůležitějším ukazatelem počet
pronajatých bytů bezproblémovými
nájemníky. Troufneme si říct, že
i přesto by nárůst příjmů
z pronájmu bytů byl určitě
vyšší, protože když se podíváte
kolem sebe, za poslední čtyři roky
vzrostly ceny u všeho. Vzpomeňte
si, kolik stál bochník chleba a kolik
stojí dnes. Stejně to je i s nájmy,
které rostou.

Ve vedení obvodu jsme měli
od roku 2010 v gesci majetkový
odbor včetně bytového a nebytového fondu. Naše tehdejší
místostarostka Petra Bernfeldová
byla povoláním majetkový referent, problematiku dobře znala
a rozuměla ji.

WITOSZŮV INDEX
Od roku 2018, kdy nově bytový
odbor řídí místostarosta Witosz,
je bohužel výše nabízeného nájmu
prioritou. Ne vždy to zaručí dobrého,
kvalitního a slušného nájemníka. Ale
jak se na úřadě říká, nejdůležitější je
růst Witoszova indexu, tzn. částky
za 1 m2 na měsíc.

Obvod potřebuje více nájemních
bytů a slovo nejde, neznáme
Byli jsme si vědomi nutnosti rozšířit bytový
fond našeho městského obvodu, zejména
v samotném centru, protože kde se bydlí,
tam to žije. Hledali jsme nejrůznější možnosti, od těch jednodušších, kdy jsme vytipovali
nebytové prostory, které původně sloužily
k bydlení a znovu je překolaudovali na byty,
až po řešení strategických celoměstských
projektů. Městu jsme navrhli upravit původně bytové domy na ulici Střelniční a Husova,
které sloužily jako nebytové prostory pro
část magistrátu. Tento krok mohl být učiněn,
jakmile jsme úřad našeho městského obvodu přestěhovali do budovy bývalé spořitelny
a na Nové radnici se uvolnily prostory pro
úředníky sociálního odboru, který tento objekt dosud využíval. Dnes tam je několik desítek nových bytů. Dalším krokem byly opravy
dlouhodobě volných bytových domů, které
byly ve správě městského obvodu. Jako první jsme opravili dům na ulici Zákrejsova, následoval dům na ulici Fügnerova a projekčně
připravili rekonstrukce dalších domů, které
se realizují v letošním roce. Rovněž jsme
přichystali výstavbu zcela nových bytových
domů. Dům na ulici Janáčkova už stojí a má
své nájemníky. V součinnosti s městem se
realizuje projekt Nové Lauby. Pokud se opět
dostaneme do vedení městského obvodu,
rádi bychom uvedli v život další projekt, který
už čtyři roky leží v šuplíku, a to bytový dům
na ulici Kostelní/Biskupská.

Dostupné bydlení pro všechny slušné
nájemníky

Velmi záhy zjistila, že zejména bytový fond
je v žalostném stavu s mnoha nedostatky.
Značná část nájemníků v poklidu bydlela
v obecních bytech, přitom měli nemalé dluhy
za platbu nájemného. Zkrátka nájem neplatili, byt užívali a úřad to nikterak neřešil. Zcela
zákonitě přišla v roce 2011 první velká změna
– byl vypracován přehled neplatičů, ti byli vyzváni k úhradám dlužného nájemného v přesně stanoveném termínu. V případě, že takto
neučinili, dostali nekompromisně výpovědi.
Výsledek se dostavil už v roce 2013 v podobě
významného nárůstu počtu volných bytů.
Dalším problémem byl stav bytů, který vůbec
neodpovídal potřebám a požadavkům moderní doby. Vše bylo zastaralé, ne příliš dobře
udržované. Nechápeme, kde zmizely peníze
z prodeje bytů, které se uskutečnily v letech
2001-2010. V daném období se prodalo téměř

tedy nebyla jediným a hlavním kritériem. Tento postup se nám osvědčil a našli jsme si své
místo na trhu s nájemním bydlením. Úřad se
stal najednou v očích nájemníků a žadatelů
o byt přijatelnějším, zaručenějším a férovějším pronajímatelem.
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Špatné silnice a chodníky

Zelené ulice

Ostravský
tankodrom

Zeleň ve městě přispívá
ke kvalitnímu životu!

Většina z nás vnímá, že jsou mnohé silnice v centru
města v katastrofálním stavu – díra, výmol,
nevzhledná záplata či hrbol kam se podíváš.
Dokonce byl tento stav i inspirací ostravskému
muzikantovi Jirkovi Krhutovi, který nedávno složil
píseň o díře uprostřed silnice na ulici Dvořákova.

Čtyři roky ulice Puchmajerova, Msgr. Šrámka či 28. října zejí
prázdnotou. Chybí zde původně vysázené stromy.

A mělo to úspěch – nejen hudební. Do týdne byla tato díra opravena. To
naši současní radní létají vzduchem nebo chodí kanály, že tyto problémy
nevidí? A až když sociální sítí proletí písnička, tak se mají k činům? My
ulice našeho obvodu využíváme každodenně pěšky, na kole i autem
a těchto věcí si všímáme a ihned hlásíme zodpovědným osobám, aby
sjednali nápravu. Za našeho dřívějšího vedení radnice se díky naší
iniciativě komunikace opravovaly průběžně. Za poslední 4 roky se však
neinvestovalo do opravy žádné komunikace s výjimkou rekonstrukce
ulice Sadové v posledním roce, která ještě není dokončena a kterou
provázela aféra s vykácením aleje vzrostlých stromů.
A co je ještě smutnější, když už se pod některou ze silnic opravují
inženýrské sítě (a tedy je celá „rozkopaná“), taková investiční akce
by se podle nás měla spojit s promyšlenou rekonstrukcí a úpravou
dispozičního řešení včetně vybudování nových parkovacích míst,
po kterých všichni motoristé volají. Jako příklad z nedávné doby
můžeme uvést ulici Hrušovskou, kde byl povrch po opravě podzemních
potrubí uveden do původního stavu, přestože dispozice ulice by
nabízela vznik mnoha nových parkovacích míst, které tato lokalita
potřebuje jako sůl. To by ovšem tato úprava parkování musela být
vedením obvodu vymyšlena, naplánována a koordinována. O délce
realizace této stavby nechceme ani mluvit. Dalším příkladem je ulice
Blahoslavova, která je po opravě sítí v katastrofálním stavu, přestože
mohla být nově vyasfaltována v celé šíři a tankodrom nyní opravdu
připomíná. Stejně, jako silnice pro motoristy, jsou důležité chodníky
pro pěší.

Ani zde se za doby současného vedení mnoho nepodniklo. Kromě
oprav chodníků v rámci regenerací sídlišť Fifejdy a Šalamouna, které
jsme po dlouhých letech nulových investic u našich předchůdců
započali a ve kterých naštěstí současné vedení pokračuje, a výše
zmíněné Sadové ulice, proběhla jedna jediná rekonstrukce chodníku
v délce 43 metrů na ulici Nádražní v Přivoze. To je trochu málo.
Zvlášť když si vzpomeneme na předvolební sliby mnohých stran
v posledních komunálních volbách, že neopravené chodníky jsou
prioritní věcí, kterou chtějí změnit.
Ostatně posuďte na srovnávacích fotografiích z jejich prohlášení
a současného stavu, kolik práce v této oblasti udělali... Byla to jejich
naivita nebo pouhý populismus, kdo ví?

ALEJ NA SADOVÉ
Dvanáct let jsme hájili lipovou alej vzrostlých stromů
na ulici Sadové. Přirozeně oddělovala park od obytné
zóny, tvořila tolik důležitý stín ve městě a v neposlední
řadě byla domovem mnoha ptáků. Půl roku před
letošními volbami byl její osud sečten a byla pokácena.
Žádné výmluvy neobstojí mezi námi lidmi a už vůbec
ne u ptáků, kteří tak ztratili své místo ke hnízdění.
Stromy sice budou nahrazeny novou alejí, ale ze zcela
nevhodného druhu – jinanu dvoulaločného, jehož růst
je velmi pomalý a tudíž si troufáme říct, že ani naše
vnoučata se nedočkají krásné vzrostlé aleje, kterou jsme
znali my i naši pradědové a prababičky.

PŘEDVOLEBNÍ SLIBY ANEB NAJDI ROZDÍL!

2018

Sliby voličům
současného
vedení obvodu
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2022

aktuální
stav

zejména pak prašnost. Díky užší koruně se
hodí do uličních stromořadí a lidské oko potěší také svým atraktivním podzimním barvením listů do žluté barvy. Při výsadbě nových
stromů byla poprvé využita nová technologie
zahrnující aplikaci biovakcíny do výsadbového substrátu a půdní injektáže přímo do kořenového balu. Tato opatření mají příznivý vliv
pro vysázený strom nejen na počátku růstu,
ale zajistí i dlouhodobou pomoc dřevině přežít v extrémních podmínkách. Technologie je
neinvazivní a rostlině prospěje. Pro výsadbu
v běžných i stresujících podmínkách dokáže
aplikace biovakcíny dřevinám připravit potřebné přísady na období dvou až tří let, kte-

2018

Sliby voličům
současného
vedení obvodu

2022

aktuální
stav

Stromy do centra města
bezesporu patří. Mají funkci
ekologickou, ale také estetickou.
V posledních letech bohužel
stromy v centru Ostravy
začaly mizet. Většinou byly ze
zdravotních důvodů pokáceny
či uschly. Bohužel je nikdo
nenahradil stromy novými.
Nejhůře na tom byla alej na ulici
28. října v blízkosti Sýkorova
mostu. Jako by tudy nikdo
z vedení města a městského
obvodu nechodil, neviděl tu
„holou“, pouze betonovou ulici.
Naštěstí nás letos čekají komunální volby
a politikům se otevřely oči či vyslyšeli požadavky úředníků – správců zeleně. Právě alej
na ulici 28. října se dočkala na jaře komplexní
obnovy. Původní jeřáby nahradilo jednadvacet
javorů, které lépe snášejí městské prostředí,

PLACENÁ AKTIVITA
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NENÍ U MÍSTOSTAROSTY
ŘEHY NIČÍM
NEOBVYKLÝM
Jak jinak nazvat skutečnost, kdy
místostarosta Řeha promptně
reaguje v kteroukoli denní i noční
dobu na jakýkoli příspěvek
na Facebooku či Twitteru.

ré jsou pro růst nejvíce kritické. A co zbývající
pouliční aleje, po kterých vidíme jen prázdné
rošty, které původně chránily kořenové systémy stromů? Dočkají se také obnovy?
Jestli nikoli, hnutí Ostravak se k tomuto kroku zavazuje v rámci svých volebních priorit.
„Bydlíme zde a veřejný prostor nám není
lhostejný,“ říká Robert Adámek, předseda
klubu zastupitelů hnutí v Moravské Ostravě
a Přívozu s tím, že zeleň velkou měrou přispívá ke kvalitě života ve městě. Stromy slouží
nejen jako přírodní lapači prachu, ale do města přinášejí i tolik potřebný stín v letních horkých dnech. V neposlední řadě jsou hnízdištěm ptáků, kteří se naštěstí opět navracejí
do města.

Nejraději však vede diskuze v době,
kdy by měl vykonávat své pracovní
povinnosti, za které je placen z peněz
daňových poplatníků. Kdyby se
možná více věnoval své práci, všimnul
by si absence stromových roštů
několik metrů vzdálených od jeho
kanceláře.
Určitě by stálo za to, kdyby pečlivěji
studoval posudky zdravotního
stavu dřevin a zašel do terénu před
schválením jejich kácení, nebo kdyby
se prošel obvodem a obhlédl zarostlé
lavičky či polámané větve stromů.
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Lenka
Kocierzová

Maxmilián
Šimek

Ing. Petra
Bernfeldová
Žena plná energie a náš obvod zná doslova jako své
boty. Bydlí zde se svou rodinou už dlouhé roky. Její
dva synové se zde narodili a navštěvují místní školy.
Vnímá každodenní problémy našeho obvodu a věnuje jim svou pozornost. Oči mám stále otevřené,
ať už cestou do práce, na odpolední kávě, večerní
procházce či při běhání v parku. Naslouchá lidem
a na svých výletech nepřestává hledat inspiraci
k dalšímu rozvoji našeho města.

Ing. Robert
Adámek
Pověstný svým citem pro komunikaci, zodpovědnost, preciznost a velkým smyslem pro detail. Je to
jeden z nejaktivnějších zastupitelů, má široký záběr
počínaje oblastí financí a konče kulturou. Na srdci
mu leží zvelebování centra města, kde dlouhodobě
žije. Důraz klade na zeleň ve městě, protože plní
řadu nenahraditelných funkcí. Vadí mu nerespektování a porušování pravidel, nesnáší lži a vytáčky.
Dobře ví, že i politika se dá dělat korektně.

Ing. Daniel
Horváth
Ekonom, který si zakládá na preciznosti a systematičnosti. O svých krocích v politice přemýšlí a dbá
na slušnost a poctivost. Jako člen komise pro otevřenou radnici podporuje zapojení občanů do projektů realizovaných v městském obvodě. Aktivně se
zajímá nejen o hospodaření s finančními prostředky, ale i o veřejný prostor, který si podle něj zaslouží
dobrou dostupnost, atraktivní vzhled a místo, kde
se lidé rádi setkávají.

I přes svůj věk je stále plná optimismu a energie.
Její život je spojen s Ostravou. Možná ji znáte z Vycházek pod kloboukem, kde ráda připomíná historii
našeho obvodu a společně s lidmi hledá nové vize
pro buducnost. Velice ráda podporuje jakékoli mezigenerační aktivity. Je přesvědčena, že si navzájem máme co předávat. Starším ročníkům může
nabídnout své zkušenosti a od mladší generace se
ráda dovídá o vymoženostech moderní doby.

Rodák ze Svinova. Po střední škole emigroval
do Německa a poté do Kanady, kde začal svůj
byznys s nemovitostmi. Do Ostravy se vrátil po 15
letech a své zkušenosti z podnikání začal realizovat zde. Má rád spravedlnost a férovost. Vadí mu
velkorysost našeho sociálního systému a nerozumí
tomu, že v jiných státech mají jasná a přísná pravidla, u nás jsme za to obviňováni z šikany.

Vladimír
Polák

Mgr. Hana
Strádalová
Středoškolská učitelka vstoupila do komunální
politiky, protože byla zvědavá, jestli může jednotlivec ovlivnit život v obci. Své angažmá směřuje
do oblasti školství a volnočasových aktivit, sportu
a kultury. Nerada slyší věčné nářky, jak je to všechno špatně. Ledacos opravdu špatně je, zejména
v tak mnohovrstevnatém obvodě, jakým Moravská
Ostrava a Přívoz je, ale to se dá změnit činorodým
a pragmatickým přístupem politiků, kteří naslouchají obyvatelům obvodu.

Mgr. Radim
Žebrák, PhD.
Mikrobiolog se zájmem nejen o vědeckou práci
ve svém oboru, ale také o aktivity v oblasti veřejného života a usilující o zkvalitňování životních
podmínek v centru města. Vzhledem ke svému
profesnímu zaměření na biologii a environmentální
inženýrství dlouhodobě usiluje o systémové zlepšení přístupu k životnímu prostředí a chápání přírody
jako nedílného prvku každého moderního města.
Je aktivní cyklista, proto si klade za cíl zefektivnit
cyklotrasy.
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Ing. Jiří
Havlíček
V Ostravě žije padesát let a nabízí své životní zkušenosti, kterých má více než dost. Většinu svého
profesního života strávil v pozicích, které byly spjaty
s novými projekty, investicemi, vyhledáváním úspor
a zajištěním bezpečnosti a pořádku. Působil i jako
starosta našeho obvodu. Nyní si aktivně užívá důchodu a je nerad, že se jeho vrstevníci bojí chodit
večer ulicemi. Říká, že moderní město musí lidem
zaručit klid, pohodu a jistotu, a to v kteroukoli dobu.
Ostrava si zaslouží být moderním a bezpečným
městem!

Ing. Miroslav
Eliáš
Je nováčkem v našem hnutí. Od dětství se věnuje
sportu, konkrétně tenisu. Dnes v Komenského sadech po svých pracovních povinnostech trénuje
děti a vede je k tomu, aby sportování přijaly jako
běžnou součást života. Z pohledu rodiče i trenéra
vnímá nedostatek volně dostupných sportovišť
ve městě, a to by chtěl změnit. Je rád, že právě hnutí Ostravak přišlo s nápadem otevřít hřiště u škol,
které odpoledne a v době prázdnin zely prázdnotou.

Jiří
Botor
S Ostravakem je už 12 let, z toho 8 let jako zastupitel
městského obvodu. Jeho život je spjat se sídlištěm
Šalamouna a hřištěm TJ UNIE Hlubina, na jehož
rozvoji a rekonstrukci se podílí od začátku roku 2011.
S podporou hnutí začala kompletní obnova tohoto
areálu. Investice do sportovišť je i investicí do budoucnosti našich dětí. Také vnímá, jak je potřeba
řešit i bezpečnost na sídlišti Šalamouna, a to z důvodu, kdy zde firma Heimstaden začíná ve velkém
pronajímat byty nepřizpůsobivým občanům.

JUDr. Lukáš
Semerák
Člověk plný nápadů a vizí, které umí dotáhnout
do konce i přes případné překážky. Své schopnosti
prokázal, když působil v radě městského obvodu
i tři roky jako radní města pro dopravu. Náročný,
přesto skromný člověk. Když ho poznáte osobně,
přesvědčíte se, že pro Ostravu dýchá, že to je jeho
srdcová záležitost. Moc dobře si uvědomuje provázanost obvodu a města.

Ing. Leopold
Sulovský

Kdo by neznal Vávu, jak se mu říká na prknech,
které znamenají svět. Komediant každým coulem,
ale politiku už několik let bere vážně. Snaží se prosazovat rozvoj kultury v Ostravě, větší důraz klade
na neinvestiční podporu. Jak sám říká, prostoru,
kde se dá dělat kvalitní kultura máme dost. Důležité
je do kulturních stánků přiláka lidi ze všech společenských skupin.

Polda je chlap, který jako první Čech vylezl na nejvyšší horu světa. Během expedice dokonce zachraňoval život jednomu z horolezců. Je stále aktivním
sportovcem a velmi rád cestuje. S hnutím Ostravak
se dostal až do Senátu České republiky, ve které už
druhé období hájí zájmy našeho města, celého regionu a také Moravské Ostravy a Přívozu.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

VĚK

POVOLÁNÍ

1. Ing. Petra Bernfeldová

44

projektová manažerka, starostka
2014-2018

2. Ing. Robert Adámek

50

ředitel společnosti

3. Ing. Daniel Horváth

37

OSVČ

4. Mgr. Hana Strádalová

57

středoškolský pedagog

5. Ing. Jiří Havlíček

70

6. Jiří Botor

VĚK

POVOLÁNÍ

19. Ing. Jan Liďák

44

manažer ve zdravotnictví

Mgr. Adéla Ševčíková
20. Vejrová

32

speciální pedagog

21. Bc. Lucie Kubínková, DiS.

44

v domácnosti

22. Ing. Robert Šimčík

44

produktový manažer

důchodce, starosta 2010-2014

23. Lenka Páterová

47

provozovatelka autoškoly

50

zásobovač

24. Bc. David Hradil

49

OSVČ

7. Mgr. Radim Žebrák, PhD.

50

mikrobiolog

25. Rostislav Kovář

52

řidič DPO

8. Maxmilián Šimek

59

OSVČ

26. Martin Rymel

50

telekomunikační technik

9. Ing. Miroslav Eliáš

42

facility manažer a tenisový trenér

27. Tereza Ondřejová

40

učitelka v MŠ

10. JUDr. Lukáš Semerák

50

podnikatel

28. Radana Šoltýsová

50

OSVČ

11. Vladimír Polák

45

herec

29. Jan Posker

63

OSVČ

12. Lenka Kocierzová

72

výtvarnice

30. Eva Ježová

69

důchodkyně

13. Ing. Leopold Sulovský

68

OSVČ a senátor

31. Mgr. Alexandra Slotová

71

důchodkyně

14. Mgr. Jiřina Havlíková

64

středoškolský pedagog

32. Hana Eschingerová

44

vysokoškolský pedagog

15. Martin Dvořák

37

řidič

33. Petr Gibl

62

technik

16. MUDr. Andrea Matulová

69

lékařka

34. Miluše Pszczolková

70

důchodkyně

17. Ing. Robert Michalík

45

pedagog

35. Ing. Ivan Zboran

58

jednatel společnosti

18. Lada Bělašková

39

herečka, pedagog
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Přívoz potřebuje nový impuls

Vrácíme lesk místům, kde
začala historie našeho města

DO OPUŠTĚNÝCH ŠKOLNÍCH BUDOV
JSME VNESLI ZNOVU ŽIVOT.
Do objektu na ulici Rovná jsme
umístili ZŠ Waldorfskou, která dnes
nabízí i předškolní vzdělávání. Na ulici
Palackého nedlouho sídlila Vysoká
škola Karla Engliše. V současné
době je bohužel budova prázdná, ale
nedopustíme, aby v budoucnu sloužila
k byznysu s chudobou.

Přívoz je součástí našeho městského obvodu a musíme o něj pečovat.
Ač se to mnohým nemusí zdát, Přívoz nám nebyl nikdy lhostejný. Připomeňme si pár věcí, které se nemusely stát, ale staly se i díky nám a určitě
měly dobrý vliv na rozvoj této části obvodu.

UZAVŘELI JSME
UBYTOVNU PRO NEPLATIČE
V OBECNÍCH BYTECH
NA ULICI BOŽKOVA.
Není přece možné, aby
obvod svým neplatičům
nabízel náhradní bydlení.

Z OBECNÍCH BYTŮ V ZADNÍM
PŘÍVOZE JSME VYSTĚHOVALI
NEPLATIČE NÁJEMNÉHO
A PROBLÉMOVÉ NÁJEMNÍKY.
Začali jsme aktivně spolupracovat
s neziskovými organizacemi, zejména
s Armádou spásy, která má vypracovaný
velmi dobrý systém začleňování osob
v tíživé situaci zpět do normálního života.

ZAČALI JSME S OPRAVAMI
DLOUHODOBĚ NEOBSAZENÝCH
BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ PŘÍVOZU.
Jako první byl opraven dům na ulici
Zákrejsova 9, následoval dům na ulici
Fügnerova 4. V letošním roce se realizují
námi připravené rekonstrukce domů
na ulicích Fügnerova 6 a Jungmannova 8.

Připravili jsme také projekty na opravy bytů v lokalitě
ulice Orebitská, které byly
rovněž už dokončeny a mají
své nájemníky.
Pravidelně jsme uklízeli
jednotlivé části Přívozu.

OPRAVENY A MODERNIZOVÁNY
BYLY TŘI ZASTÁVKY MĚSTSKÉ
HROMADNÉ DOPRAVY
– Muglinovská, nám. Svatopluka
Čecha i Důl Odra. Všechny
dnes zajišťují větší bezpečnost
a komfort cestujícím.
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Přívoz si zaslouží více – mít opravené cesty,
chodníky, sídliště a moderní veřejný
prostor s květinovými záhony.
To vše jsme připraveni udělat. Navíc chceme
podpořit vybudování nového Muzea dopravy
u Hlavního nádraží.
15

Fotbalový klub TJ Unie Hlubina

Dvanáct let
poctivé práce

PROČ ANO A PIRÁTI
NEMAJÍ RÁDI NAŠE
DĚTI A SPORT?
Právě tuhle velmi sugestivní otázku si před dvěma lety kladli snad
všichni, kdo se zajímají o dění v našem obvodě, obzvlášť pak příznivci
sportu a lidé z lokality Šalamouna.

aneb jak se TJ Unie Hlubina stala
sportovní vizitkou našeho obvodu
Málokdo ví, že
fotbalový klub TJ Unie
Hlubina je druhým
nejstarším oddílem
v Ostravě, přičemž
od „prvenství“ jej dělí
jen několik dní.
V jeho více než
stoleté historii se
toho odehrálo
opravdu hodně,
přičemž bez
přehánění můžeme
napsat, že její
nejnovější část se
začala psát před
dvanácti lety.
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V dnešní době malé sportovní kluby nemohou v podstatě existovat bez podpory obce,
ve které působí. Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz se dlouhá léta k Unii Hlubina choval docela macešsky. Omezil se pouze na drobnou finanční podporu postačující
k pokrytí části některých základních výdajů. Z radnice se dokonce začaly proslýchat
zvěsti o tom, že na místě hřiště by mohl stát
supermarket potravin.

Změna nastala v roce 2010.
Vedení radnice se ujalo hnutí
Ostravak a s ním přišlo také
úplně jiné myšlení.
Obvod začala vést parta lidí, která se místo na sebe dívala kolem sebe. Proto není
divu, že si brzy velmi dobře uvědomila, že
Unie Hlubina je jediným fotbalovým klubem v obvodě, který má více obyvatel než
leckteré okresní město. Tehdejší místostarostka Petra Bernfeldová spolu s radním
Lukášem Semerákem oslovili vedení klubu
s plánem jeho dalšího rozvoje. Nechtěli se
omezit jen na dílčí opravy, jejich vizí bylo vytvořit na Hlubině moderní sportovní zázemí
pro všechny generace, a nejen pro kopanou.
První schůzky s vedením klubu byly velmi
opatrné až rozpačité. Přece jen tak náhlé
a razantní otočení kormidlem bylo nečekané.
Společně si však uvědomovali, že k naplnění
smělých cílů vede dlouhá cesta a že je před
nimi spousta práce. Nejprve obec poskytla
finanční prostředky na vypracování generelu. Nový fotbalový trávník, umělá tráva
s osvětlením, oplocení areálu, vnější parkoviště i nová tribuna se zázemím nám dnes
připadají samozřejmé. Tehdy však vše exis-

tovalo pouze na papíře a v hlavách několika
nadšenců. Ostatně, kdo si dneska vzpomene
třeba na val podél hřiště?
Nějaký čas zabralo zajištění potřebných
povolení a přišlo to nejtěžší, sehnat peníze.
Všem bylo jasné, že tak velké finanční prostředky bude třeba získat hlavně od státu.
Právě v tomto okamžiku se výtečně hodilo
právnické vzdělání a zkušenosti Lukáše Semeráka i jeho kontakty v Praze. První dotaci
od ministerstva školství Unie Hlubina získala na nový fotbalový trávník. Její vyřizování
a následná administrace nebyly vůbec jednoduché, ale povedlo se. Aktivní přístup klubu vedl k tomu, že k penězům od státu (70 %)
přidalo město Ostrava (20 %) a se zbývající
částí pomohl městský obvod. Hodiny strávené nad projekty, při vyplňování žádostí nebo
jednáních s úřady už nikdo nikdy nespočítá.

Postupně se však začaly
naplňovat vize. Kolem areálu
byl postaven plot, vzniklo nové
hřiště s umělým povrchem
a na řadu přišla nová tribuna
se zázemím.
Asi jen málokdo ví, že radost ze složitě vyjednané dotace z ministerstva ve výši 28
mil. Kč (pro klub astronomické) málem překazila lidská hloupost a závist. S odstupem
času, kdy víme, že prostředky od MŠMT byly
na několik let poslední, které stát poskytl,
patří obrovské uznání předsedovi spolku
Pavlovi Ožanovi a opět Lukáši Semerákovi.
Pod časovým tlakem dotačních termínů se
nebáli a stavbu rozjeli. Lukáš Semerák navíc
po selhání městského obvodu dokázal zajistit chybějících bezmála sedm milionů korun,

kdy je veřejným tajemstvím, že převážnou
část dal ze svého. Viditelné změny v areálu
a jeho proměněná kvalita se začaly odrážet
také ve sportovních výkonech a výsledcích.
Jestliže před deseti lety hrálo mužstvo kopané nejnižší možnou soutěž dnes, je účastníkem té čtvrté nejvyšší. Hlubina má svůj
úspěšný B-tým, přibyli mládežníci a hlavně
děti.
Jednu kapitolu můžeme uzavřít, příběh
rozvoje TJ Unie Hlubina však zdaleka není
u konce. Vedle kopané zde působí také oddíl
kuželek. Pro ten je připraven projekt na výstavbu nové moderní kuželny. V areálu je
nutné opravit cesty i chodníky, fotbalisté by
rádi z gruntu zrekonstruovali starou budovu
a vytvořili v ní zázemí pro mládež. Letní horka

opět zdůraznila potřebu vybudování závlahového systému.

Jak je vidno, plány jsou stále
smělé, a to je dobře.
Zkušenosti však ukazují, že bez podpory městského obvodu a města je nebude
možné naplnit. Věříme, že se po zářijových
volbách na radnici opět vrátí zdravý rozum,
láska ke sportu i k dětem. K tomu, aby se neopakovala smutná historie, potřebuje Unie
Hlubina každého z vás. Právě svým hlasem
můžete dát najevo, jestli oceňujete všechno
to, co se na Hlubině za posledních dvanáct
let událo a také jestli chcete, aby se v práci
dále pokračovalo.

Spolku TJ Unie Hlubina byla státem schválena dotace na výstavbu nové tribuny se zázemím. Celkové stavební náklady činily 40 mil.
Kč a dotace je měla pokrýt ze 70 %. Dalších
osm milionů přislíbilo město Ostrava a spolek se tak, jak je v Ostravě zvykem, obrátil
na svůj mateřský městský obvod s žádostí
o poskytnutí peněz na dofinacování stavby.
Stalo se neočekáváné. Namísto vstřícné pomoci aktivnímu spolku, který buduje nová
sportoviště a pečuje o mladé, vystoupily navenek nízké pudy, zloba a hloupost. Jak jste
se dočetli v článku, rozvoj areálu na Hlubině
je spojen s podporou radnice Moravská Ostrava a Přívoz, kterou od roku 2010 vedlo hnutí Ostravak. Tu i přes neúspěch ve volbách
v roce 2018 opanovali (navenek znesvářeni)
Piráti a hnutí ANO. Různé drobné rozmíšky
vždy patřily k jakémusi radničnímu koloritu,
nikdy však nepřesáhly mez, která by přímo
škodila městskému obvodu. To se stalo až při
projednávání žádosti TJ Unie Hlubina. Zastupitelé z řad Pirátů a ANO nedokázali, nebo
spíše nechtěli pochopit, že sport na Hlubině
je zcela apolitický a podpora radnice je běžná
bez ohledu na to, kdo ji rovna řídí. Na žádost
o poskytnutí 4 mil. Kč zareagovali schválením částky 50 000 Kč. Tato by sotva stačila
na pořízení několika oken. Po schválení osmimilionové dotace městem se spolek na obvod
obrátil s žádostí o přehodnocení původního
usnesení. I přes více než hodinové vysvětlování ze strany zastupitelů Jiřího Botora a Lukáše Semeráka se podařilo podporu navýšit
pouze na necelých pět set tisíc, přitom obvod
hospodaří s rozpočtem kolem 600 mil. Kč.

Skutečnost, že se celý projekt rázem ocitl v ohrožení, několikaleté
úsilí mnoha lidí mohlo přijít na zmar
a že obvod propásne jedinečnou
příležitost vylepšit stav sportoviště na svém území, nikoho nezajímala. To, že i tento příběh skončil
šťastně, je tak zásluhou těch, kteří
jej začali psát. Podařilo se to navzdory lidské zášti a ve prospěch
těch, které máme nejradši. Ve prospěch našich dětí. Zapomenout
bychom však neměli.
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Lokalita Frýdlantských mostů potřebuje změnu

Frýdlantské mosty
jsou černou dírou!
Budou někdy hezčí?
A bezpečnější? Otázky,
na které není jednoznačná
odpověď.
Denně tudy projdou tisíce lidí, do práce,
nemocnice nebo na nákupy do blízkého obchodního centra. Frýdlantské mosty jsou
jedním z nejrušnějších, ale i nejkritizovanějších přestupních dopravních terminálů v Ostravě. Už několik desítek let se hovoří o tom,
jak tento prostor a problémy s ním spojené
řešit. Nabízejí se dvě varianty, a to komplexní
rekonstrukce podchodu nebo vybudování okružní křižovatky. Stále však chybí vůle
do toho „kopnout“ a hlavně peníze. Naděje
tady byla v roce 2017, kdy ve vedení města
i centrálního obvodu bylo hnutí Ostravak.
„Prvním a ne zcela snadným krokem bylo
dostat k jednomu stolu všechny vlastníky
pozemků a částí podchodu. Taková věc, kterou si běžný občan ani neuvědomuje a přitom
zásadní, aby se cokoli mohlo realizovat,“ řekla
Petra Bernfeldová, tehdejší starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Před

Po
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Na její slova navazuje v tu dobu radní pro
dopravu Lukáš Semerák, také z hnutí Ostravak: „Podařilo se nám dohodnout společný
postup obvodu, města, kraje, Dopravního
podniku Ostrava i Ostravských komunikací.
Obvod začal s odstraněním černých výlepů a nátěrem sloupů pergol speciálním tzv.
antivandal nátěrem, opravil dlažební kostky
i kanalizaci a vyměnil kanalizační mříže.“ Poté
následoval generální úklid všech zákoutí a nastavení pravidelného denního úklidu. Ze stěn
byly odstraněny nevzhledné graffiti. Ostravské komunikace vyměnily více než 300 kusů
starých světel za moderní LED svítidla, která
jsou daleko výkonnější, úspornější a odolnější
vůči vandalům. Ze strany městské policie došlo k navýšení počtu kamer. Ze tří původních
kamer je jich dvacet čtyři. Dopravní podnik
udělal také údržbu tramvajových nástupišť
a trať směrem na Frýdlantské mosty osázel
rozchodníkem. Rokem 2019 však vše ustalo.
Ostravak není ve vedení města ani obvodu
a neexistuje žádná vůle ve změnách pokračovat. Bohužel! My však chceme změnit tuto
lokalitu na bezpečné a příjemné místo!

Budeme-li opět ve vedení
obvodu, budeme tvrdě
tlačit i na vedení města,
aby se projekt okružní
křižovatky realizoval.
Máme velké ambice ho
oprášit a dotáhnout
do konce!

Sídliště Fifejdy aneb kdy a kde jsme začali

CENZURA JAKO
ZA HUSÁKA!
Město Ostrava, stejně jako většina ostravských obvodů, vydává své tiskoviny.
Někde jsou to časopisy, jinde noviny
nebo třeba zpravodaje. Jsou placeny
z obecních peněz a jejich náplní by mělo
být informovat občany o dění v obci.
Dva nejsou stejné, pravdou však je, že se
velice často stává, že je vedení radnice
zneužívá ke své vlastní sebeprezentaci. To
bylo taky důvodem, proč byl přijat zákon,
který obcím ukládá povinnost poskytnout
ve svých tiskovinách prostor také opozičním zastupitelům. I s touto povinností se
vypořádají různě. Někdy vymezí stranu či
dvě, jinde určí počet znaků, stává se však
také, že žádná omezení nejsou.
U nás na Moravské Ostravě a v Přívoze
je situace zcela opačná. Naše noviny se
jmenují Centrum a byť právo na otištění
příspěvku má každý zastupitel, vyjde vždy
jen jeden každé straně nebo hnutí. Budiž.
Délka textu je omezena. I to se dá s trochou nadhledu a dobré vůle pochopit.
Naprosto bezprecedentní a v roce 2022
jen těžce uvěřitelnou skutečností je však
cenzura obsahu samotného příspěvku.
V praxi to funguje tak, že pokud chcete
něco otisknout, musíte do určitého data
zaslat text. Ten posoudí tzv. redakční
rada, která je tvořena členy rady městského obvodu, tedy jeho vedením. Ta
rozhodne, jestli je příspěvek vhodný či
nikoliv. Když se jí nelíbí, jednoduše ho
neotiskne nebo jen část. Nejde přitom
o nějaké hanlivé či vulgární články, přeci
jen jsou naší vizitkou a k tomu bychom se
nikdy nesnížili. Cenzurou však neprošla
třeba pozvánka na námi pořádanou akci
pro seniory. A nebudeme hovořit o tom,
že se stalo tradicí, že vždy někdo z vedení
na příspěvek reaguje. To taky nebývá
jinde zvykem. Jistě bychom se mohli
soudit. Nechceme však přidělávat práci
úředníkům a zatěžovat obecní pokladnu
dalšími výdaji. Už tak nově platíme navíc
dva neviditelné radní a místostarostu
pro dopravu, který nám před čtyřmi lety
sliboval, že si na sebe vydělá převratnou
reformou parkování v centru, na níž mu
asi přes časté vysedávání u Facebooku
zatím nezbyl čas. K cenzuře projevu většinou sahají ti, kteří lžou a bojí se pravdy
nebo dělají něco nekalého a nechtějí, aby
se o tom někdo dozvěděl. Který z těchto
důvodů platí pro zástupce na naší radnici
si netroufáme odhadnout. Ať už je však
k tomuto chování vede cokoliv, je jejich
smutnou vizitkou a vypovídá o jejich povaze i charakteru. Nezapomeňte na to, až
za pár dní půjdete k volbám, prosím.

Popelka Moravské Ostravy se
postupem času stává princeznou
Řeč je o sídlišti Fifejdy II. v části od pivovaru směrem
k Mariánským Horám.

Často jsme si kladli otázku, zda
někdy lidé, kteří byli ve vedení
městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz do roku 2010 toto
sídliště navštívili. Věděli vůbec, že
je součástí obvodu?
Přestože se jedná o novější část centrálního
obvodu, byla zde vidět jistá omšelost, ochozenost a vybydlenost. To bylo v čase, kdy
se do vedení radnice obvodu nově dostalo
hnutí Ostravak. Někteří z nás zde vyrůstali,
a proto jsme si byli vědomi, že sídliště potřebuje nějaký upgrade (znovuoživení). Nechtěli
jsme, aby zdejší obyvatelé, kteří tvoří téměř
třetinu našeho obvodu, chodili po děravých
chodnících, seděli na rozbitých lavičkách

TAK TROCHU
KOCOURKOV!
Víte, že náš městský obvod přišel
o minimálně čtyřicet osm milionů
korun, které by mohly pokrýt náklady na realizaci minimálně dalších dvou etap revitalizace sídliště
Fifejdy? Jak se to stalo? Jednoduše.
Vedení obvodu uložilo přebytek hospodaření
ve výši 48 milionů korun do Sberbank, aby si
následně vzalo úvěr na realizaci investičních
projektů ve výši 50 milionů korun u ČSOB.
Několikrát jsme na jednání zastupitelstva
vznesli dotaz, proč radní takto postupovali.
Odpovědí z úst místostarosty Witosze bylo,

a jejich děti si hrály na hřištích, která nejsou
dlouhodobě udržována. Také jsme si uvědomovali důležitost přirozených změn. Dnes už
domácnosti mají běžně dvě auta, ale parkování na Fifejdách má kapacitu ani ne jednoho
auta na domácnost. Chtěli jsme, aby se zde
lidé cítili bezpečně ve večerních i nočních
hodinách a aby přilehlé zastávky MHD nevzbuzovaly odpor a obavu, ale byly opravené
a čisté. Když se chce, tak to jde! To je krédo lidí z hnutí Ostravak, mnozí z nich vedou
své vlastní firmy nebo jsou ve funkcích, kde
se věci musí řešit rychle a efektivně, kde se
hledají cesty, nikoli důvody, proč něco nejde. Po nástupu na radnici v roce 2010 jsme
zjistili, že jsou věci, které z komunální úrovně
nejdou snadno ovlivnit. Přesto jsme se pustili do práce a zmapovali celkový stav, zajistili
přípravu studie, dotazníkovou anketu i veřejné projednání s občany, následovalo projektovaní a první „výkop“ jsme udělali v roce
2013. Vzhledem k rozlehlosti území necelých
38 hektarů a finančním možnostem (180
mil. Kč při cenách z roku 2012) městského
obvodu nebylo možné vše realizovat najednou. Proto byl projekt komplexní revitalizace
sídliště Fifejdy II. rozplánován do 16 etap,
které jsou postupně realizovány. Cílem této
rozsáhlé akce je komplexní řešení obytného
prostředí – veřejného prostranství. Jedná
se zejména o rekonstrukci vozovek, chodní-

ků, vybudování cyklistických stezek, parkovacích stání a odstavných ploch, dětských
hřišť, odpočinkových ploch, psích louček,
zpevněných ploch pro kontejnery na odpad,
veřejného osvětlení a sadových úprav.

že peníze vložili do banky s velmi výhodným
úrokem, který je možno využít na platbu
splátek úroků z úvěru. Tak trochu Kocourkov,
nemyslíte? No a třešničkou na dortu je fakt,
že letos v březnu Sberbank zkrachovala.
Jestli se obvod dočká svých peněz, to je
ve hvězdách.

Tuto silnici u sídliště jsme zúžili na dva pruhy,
vybudovali zde téměř 150 parkovacích míst
pro lidi ze sídliště i administrativního komplexu Orchard a také cyklostezku. K tomu jsme
dostatečně nasvětlili přechody pro chodce.
Totéž bychom rádi udělali i na ulici Varenské
v částech, kde to bude možné.

Jsme rádi, že současné vedení
radnice v projektu pokračuje.
Opravu bychom rádi urychlili s vědomím toho, že již nebude v dalších letech možnost čerpat externí
finance z Ministerstva pro místní
rozvoj. Do voleb jdeme s tím, že
nepřestaneme v započaté regeneraci. Místní lidé si to zaslouží
a opravdu není myslitelné, aby byl
projekt zastaven.

KLIDNĚJŠÍ
A BEZPEČNĚJŠÍ
ULICE HORNOPOLNÍ
Vzpomínáte ještě na čtyřproudovou silnici na ulici Hornopolní,
na které nejeden řidič dostal pokutu za rychlou jízdu?
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Představujeme

Problémy, které vidíme a nechceme před
nimi zavírat oči!

Pískoviště v Komenského
sadech - uděláme z něho
prostor přívětivý pro rodiny
s dětmi.

Mecnarovský sad - i toto
místo může být pěkné.
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Přechod pro chodce
na ul. Varenská - zajistíme
nasvětlení všech přechodů
na této ulici.

Ulice v centru - budeme dbát
na pravidelný a systematický
úklid celého našeho obvodu.

PROČ BY NEMĚL
PETR VESELKA
VYKONÁVAT FUNKCI
STAROSTY!

Jsme rádi, že mezi sebou máme i nováčky
Lada Bělášková

Martin Dvořák

herečka a pedagožka

řidič a podnikatel

Vyrůstala jsem v Příboře, známém rodišti Sigmunda
Freuda. Ale už přes 20 let žiju v Ostravě, kde
jsem vystudovala Janáčkovu konzervatoř a hned
poté nastoupila do angažmá v souboru činohry
Národního divadla Moravskoslezského, kde působím
dodnes. Moje práce je zároveň mým koníčkem.

Je mi 37 let. Posledních deset let jsem žil v Německu
a po svém návratu se vrátil zpět do Ostravy. Začal
jsem pracovat jako řidič z povolání a podnikat v oblasti
pronájmu bytových a nebytových prostor.

Být starostou je bezpochyby velmi zodpovědná
funkce. Starosta nejen reprezentuje a zastupuje městský obvod navenek, ale měl by být také
osobností a lídrem, který oplývá řadou kladných morálních vlastností. Především však má
mít zájem o dění ve svém obvodě a usilovně se
snažit o jeho zvelebování a rozvoj. Jenže toto
všechno u současného starosty Petra Veselky
z ANO 2011 postrádáme.
Bezprostředně po jeho zvolení vyjádřil náš předseda
klubu zastupitelů, Robert Adámek názor, že u něj neshledává dostatečnou fundovanost pro výkon na odpovědné
pozici starosty centrálního obvodu třetího největšího
města České republiky. Rádi vysvětlíme, co ho k tomuto
tvrzení vedlo. S panem Veselkou byl členem v několika
obvodních komisích a výborech i v městské dozorčí radě.
Měl poměrně podrobný přehled o jeho přístupu a aktivitě. Ze začátku se domníval, že musí být velmi chytrý a že
zřejmě disponuje mimořádně dobrou pamětí, protože ani
na jednom jednání neměl narozdíl od ostatních žádné
písemné podklady či poznámky. Ostatně toto ho u jednoho z lídrů politického hnutí a člena zastupitelstva města
i obvodu až tak nepřekvapilo. Co ho však udivilo, bylo
zjištění, jak hluboce se mýlil.
Celá pravda se jasně ukázala na jedné dozorčí radě
společnosti OZO Ostrava, kde musel Petr Veselka bez
upozornění předem zastoupit nepřítomného předsedu
a jednání vést. Podklady s sebou samozřejmě jako vždy
neměl, ty si musel vyžádat u vedení společnosti. Před
hlasováním se rozčiloval, že mu nedali návrh usnesení,
přestože ho samozřejmě měl. Pan Veselka ani po pěti
letech, coby člen této dozorčí rady, nevěděl, že návrh
každého usnesení je uveden vždy na první straně konkrétního projednávaného materiálu. Z toho vyplývá, že
Petr Veselka tedy žádný z předložených materiálů nikdy
nečetl. Přesto vždy bez problému vše odhlasoval. Jak
náš zastupitel Adámek vypozoroval, s tímto lehkovážným
přístupem bez znalostí věcí se „úspěšně“ účastnil všech
ostatních debat. Když se k tomu člověk dozví, že starosta
Moravské Ostravy a Přívozu rád, nabubřele a často
používá větu: „Víte, kdo já jsem?“, že se dokonce nechává
na radnici vozit z domu služebním autem i s řidičem,
nepřipadá mu to v kontextu výše uvedeného zase až tak
divné a neobvyklé. Bohužel se chová jako pravý papaláš
a nefalšovaný funkcionář bez zájmu o zvelebování a rozvoj obvodu. Předmětem jeho pozornosti je mít co nejvíce
funkcí a pobírat za ně odměnu. A proto by nadále neměl
setrvávat v čele Moravské Ostravy a Přívozu.
Jsme docela zvědaví, jak budou rezonovat Piráti v duchu
jejich volebního hesla: Lídři nebo papaláši. Zatím se netají
tím, že by v koalici s hnutím ANO chtěli pokračovat.

Zpěv, tanec, moderování, práce s dětmi – to vše jsou disciplíny,
ve kterých se také angažuji. K tomu miluji cestování, legraci, čas
strávený s rodinou a přáteli, přírodu a nejkrásnější turistika je podle
mě v sedle na koňském hřbetu.
Rozhodla jsem se podpořit hnutí Ostravak, protože jeho lidi osobně
znám a vím, co pro Ostravu a obyvatele města dělají a už udělali.
A ještě něco, není to tak dávno, co mi rozbili a vykradli v centru města
auto. Takže podle mého soudu není bezpečnost v centru města
dostatečná. S tím je potřeba konečně něco udělat. Důležité jsou činy
a nikoli slova!
Ale teď už se těším na další spolupráci s Divadlem Mír a na nejen
ostravské diváky, i když ti jsou samozřejmě nejlepší! Zvu vás tedy
do divadla, ale také k volbám! Jste to vy, kdo rozhoduje o svém životě
a prostoru, ve kterém žijete.

„Osobně preferuji bezpečnost,

V tomto období jsem se seznámil s tehdejší starostkou Petrou
Bernfeldovou, která úspěšně vedla radnici a o zlepšení Moravské Ostravy
a Přívozu se hodně zasloužila. Setkání s ní bylo pro mě natolik inspirující,
že jsme začali spolupracovat. Oběma nám šlo o zvýšení kvality a úrovně
bydlení a života v této části Ostravy. Viděl jsem totiž, že konkrétní
problémy řešila přímo s obyvateli. Po jejím odchodu z místa starostky se
bohužel začalo vše zhoršovat.

„Zájem současného vedení

obvodu cokoli řešit je mizivý.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl
podpořit hnutí Ostravak svou
kandidaturou a lidem pomáhat
na cestě k spokojenému životu
a komfortnímu bydlení.

“

zdravé životní prostředí,
hlavně pak čistý vzduch.
Nechci se vracet v noci domů
z divadla se strachem a kolem
přeplněných zapáchajících
popelnic, ulicemi
s nedýchatelným vzduchem.

“
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Názor

Sídliště Šalamouna a jeho problémy
Před několika lety začala modernizace sídliště Šalamouna,
ve které jsme pokračovali a stále je co opravovat, ale především
zlepšovat.
Tato část našeho obvodu se stává postupem
času místem ztráty bezpečí a obav z toho,
co bude dál. Je tu například starost lidí, co
se stane s areálem bývalých kolejí a učeben

POMŮCKA:
AKAVI, ATI,
MAAT, MIT,
MORAN.

Vysoké školy báňské na ulici dr. Malého. Nedopustíme, aby zde vznikla ubytovna! Toto
místo je ideální pro vybudování dostupného
nájemního bydlení pro slušné lidi.

Roste zde kriminalita, bohužel
nehlášená, a proto městská policie
nemůže udělat opatření, které
realizují pouze na základě statistik. Přesto i proto budeme trvat
na zvýšení počtu hlídek městské
policie doplněnou instalací kamerového systému a apelovat na občany, aby i drobné přestupky či
škody na majetku hlásili městské
policii.
O již opravený a modernizovaný veřejný prostor je třeba pečovat průběžně a od počátku
dokončení opravy. Není možné, aby zde byly
po roce přerostlé keře, poničená dětská hřiště či uvolněná dlažba na chodníku.

Výherní křížovka
GEOMETRICKÝ
ÚTVAR

To, že veřejné rozpočty přitahují různé fištróny,
není nic nového. Málo se však ví o tom, že
i v našem městském obvodě máme hned
dva takové a věru tuze vypečené. Jedná se
o obzvlášť vykutálený pár, jehož umění vysávat
veřejné finance by nemělo uniknout všeobecné pozornosti.

Vůdčí osobností je nepochybně paní
poslankyně Zuzana Ožanová (ANO).
Její schopnost zastávat současně
velké množství placených funkcí došla
obdivu i za hranicemi našeho města.
Na to být poslancem v parlamentu,
který sídlí v Praze, starostkou centrálního městského obvodu v Ostravě,
zastupitelkou města i kraje a k tomu
členkou hned několika komisí a výborů

Parťákem paní poslankyně je Petr Veselka
(ANO). Na první pohled na něj zůstaly jen zbytky
ze stolu, on se však pilně snaží, kde to jen jde.
Dlouho pobíral plat asistenta poslance, odměny
za členství v dozorčích radách, komisích města
i obvodu. Loni pak přišla jeho chvíle. Už ani
otřelá paní poslankyně po svém znovuzvolení
neustála tlak, rezignovala na post starostky
a na její místo nastoupil pan Veselka. Hned při
přebírání funkce všem sdělil, že starostovský
plat je sice fajn, nicméně že si ponechá také
odměnu asistenta poslance. Ani to mu však ne-

DĚJSTVÍ
OSTRAVAN POMŮCKA:
DIVADELNÍ
NEM.
(ŽERT.)
HRY

MALÝ KŮŇ

KARTA
(ZASTAR.)
SNAD
(BÁSNICKY)

POZUTÍNAT
OSOBNÍ
ZÁJMENO

NÁZEV
ZNAČKY
POLOMĚRU
SUMATŘAN

ŠTĚPINA
(ZASTAR.)
SLOVEN.
„NĚJAK“

ČESKÝ
BÁSNÍK

ÚTOK
JÍZDY

NEJEN

JEŠTĚR
PŘÍBUZNÝ
KROKODÝLU

MĚSTNÁNÍ
KRVE
NÁŠ SKLADATEL
ČLEN LODNÍ
POSÁDKY
MUŽSKÉ
JMÉNO

VELKÉ OČI
(NÁŘEČNĚ)
PLANETKA

ŽENSKÉ
JMÉNO
IDOL
JMÉNO PUJMANOVÉ
2. DÍL
TAJENKY

CYSTY
MAZOVÝCH
ŽLÁZ

NÁZEV
ŘÍMSKÉ 50
DUSÍKATÁ
SLOUČEN.

AMERICKÝ
GANGSTER
ZNAMENÍ
(ZASTAR.)

OPĚRNÉ
ZDI

SÍDLO
V ČADU
NEVYŽÁDANÝ E-MAIL

POMĚĎOVAT
DRUH
LEMURA

SÝR VE
SLANÉM
NÁLEVU

SMĚS
EXHALACÍ
JAPONSKÁ
TENISTKA

POTŘEBA
VESLAŘE
BODAVÝ
HMYZ

TATO
CÍRKEVNÍ
PROKLETÍ

PODROUŠENÁ
PŘEDLOŽKA

VOJENSKÁ
STRÁŽ
LOVECKÉ
FANFÁRY

OSÁZET
BIBLICKÁ
HORA

VELKÉ
TEPLO
FORMA
LITURGIE

SPZ
KOLÍNA
KOMODSKÝ
JEŠTĚR

PRAOTEC
JIHOAMER.
HLODAVEC
DOMÁCKY
LARS
OZN. LET.
NORSKA

KAPROVITÉ RYBY
SPORTOVNÍ
SOUTĚŽ
RUSKY
„TITO“

VOJENSKÝ
KABÁT
ZDOBENÝ
ŠŇŮRKAMI
ZÁCHRANA
(ZASTAR.)

POBÍTI
KOVEM

ŠVAGR
(ZASTAR.)
NERVOVÝ
JED

VŮNĚ
PŘÍTOK
VÁHU

ZNAČKA
RADIA

HLE
(NÁŘEČNĚ)

DOMÁCKY
OLGA
ANGLICKY
„STÁT“

ÁČKA
JIZVY

PLICNÍ
CHOROBA

ZNAČKA
LETADEL
ANTONOV

SYMETRÁLY

HÁJOVÉ
ROSTLINY
KUSY
NÁBYTKU

DRUH
SMĚNKY

Jak vidno naší dvojici se daří dobře.
Co bude dál, to nevíme. Stejně nevíme, jestli je pravdivá informace o tom,
že pokud nebude paní Ožanová za dva
roky zase zvolena do parlamentu, tak
jí pan Veselka „vrátí“ starostovskou
židli v případě, že ji v letošních komunálních volbách obhájí. Jejich další
osudy však budeme bedlivě sledovat.

NAPODOBENINA

SUROVÁ
NAFTA

ČLEN
SKUPINY
ČECHOMOR

bylo dost. V Ostravě je dlouhá léta udržován
zvyk, kdy pokud jsou starostové současně
členy dozorčí rady městské společnosti, tak
za tuto funkci již nepobírají odměnu. Tento
zvyk přetrval mnoho let a možná i desetiletí.
Vždyť ono je přeci jen poněkud podivné,
když od města berete plat a k tomu ještě
další odměnu od společnosti, která mu patří.
Máte-li však hroší kůži a tou se pan Veselka
může pochlubit, zvyk musí stranou. Dnes je
tak Petr Veselka jediným v celém městě, který
vedle svého platu starosty pobírá ještě tuhle
odměnu.

1. DÍL
TAJENKY

UMÍSTĚNÍ

UMLKAT

Jsme velice rádi za rozvoj areálu TJ Unie
Hlubina, o kterém jsme už psali a dokazuje,
že my lidé z hnutí Ostravak nejsme k této
lokalitě lhostejní. Sídliště Šalamouna se musí
znovu stát oblíbeným místem pro bydlení
a my to víme!

POPĚVEK

JMÉNO
EDISONA

VZOREC
OXIDU
BARNATÉHO

potřebujete opravdu silnou povahu.
Musíte taky něco vydržet, protože jste
terčem kritiky, ovšem i to se bohatě vyplatí. Lidé rychle zapomínají a vysedět si
ve funkcích přes 250 000,- Kč měsíčně
bez ohledu na to, jestli někam docházíte
nebo něco děláte, opravdu neumí jen
tak každý. Navíc, když víte, že v případě,
kdyby se něco pokazilo, tak vás chrání
poslanecká imunita.
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ALKOHOLIK

KOLÍNSKÝ
KAPELNÍK

KARETNÍ
HRA

POHODLNÝ ŽIVOT
ZA CIZÍ PENÍZE

HESLO

PLŤ
PŘEDSTAVA
DRUH
PEPŘE
OPICE
(KNIŽNĚ)

MOTOCYKL.
SOUTĚŽ
LATINSKÁ
SPOJKA

SPZ
MAĎARSKÝ
OLOMOUCE ZÁPOR
ČISTIDLO
NA OKNA
GEN
(ZASTAR.)

TALISMAN

ČLENĚNÍ
NA ETAPY

TÁHNOUTI
(MEČ)

NĚMECKY
„S“

DŽÍNOVINA

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.

Tři vylosovaní výherci budou odměněni!!!
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Velký křížek
je důležitý!

Jsme jedna parta. Jeden křížek.
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Termín
voleb
2022

23.-24.
září

Přijďte nás
podpořit!

Právě váš hlas
rozhodne!

