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„Lepší Poruba
    i díky Vám!“

David
Nespěšný



hnutí Ostravak je místní hnutí, bez ambicí vstupu do národní politi-
ky. Chceme se soustředit na Porubu, na  její starosti, problémy, ale 
také radosti. Hlavně chceme pomoci občanům tohoto obvodu v běž-
ném každodenním životě. 

 A čeho bychom chtěli v příštím volebním období dosáhnout? Myslí-
me si, že si Poruba zaslouží vlastní technické služby. Domníváme se, 
že jako Porubané bychom měli být zodpovědní za to, v jakém prostře-
dí žijeme. Chtěli bychom také dokončit naši myšlenku bezpečných 
přechodů, kterou jsme začali realizovat již v roce 2014. Osvětlený pře-
chod, to je přechod bezpečný pro naše děti i nás. 

Co také stojí za pozornost, jsou stavy chodníků, které se v některých 
lokalitách snad ani chodníky nazývat nedají. Chceme rovněž pama-
tovat na naše seniory a podpořit je formou aktivizačních a kulturních 
programů. V této oblasti dělá skvělou práci porubský sociální odbor 
a my jej chceme plně podporovat. 

Lidé v Porubě cítí, že i problematika parkování se dostává do slepé 
uličky. Je to tím, že jí chybí smysluplná strategie parkování. 

Striktně se vymezujeme proti zneužití lokality Myslivna pro jakoukoliv 
výstavbu. Lokalita Myslivna musí byt zachována jako zelená - rekre-
ační zóna a má nadále sloužit všem obyvatelům Ostravy.

Vážení spoluobčané, za  hnutí Ostravak v  Porubě vám přeji v  nad-
cházejících komunálních volbách šťastnou ruku. Zároveň si dovolím 
popřát vám hodně zdraví a životní pohody, protože zdraví je to nejdů-
ležitější, co v životě máme.  

Milí spoluobčané,

Naše vize
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Priority hnutí
Ostravak v Porubě

Hnutí 
Ostravak 
funguje

Od vzniku hnutí Ostravak 
v Porubě máme za sebou dvě 

volební období, která jsme 
prožili v takzvaně konstruktivní 

opozici. Z tohoto důvodu jsme 
neměli mnoho příležitostí 

zasahovat do dění v Porubě. Vítr 
z plachet nám to však nevzalo 

a v letošních komunálních 
volbách jsme se rozhodli 

kandidovat znovu. 
Půjde o volební období, 

ve kterém bychom chtěli, 
společně s vámi, hodně dokázat. 

David Nespěšný

Založení vlastních 
porubských
technických
služeb.

Zabezpečení 
a osvětlení 
porubských 
přechodů. 

Zajištění nedotknutelnosti 
zóny Myslivna. Chceme 
zachovat Myslivnu pro 
rekreační účely Porubanů, 
nikoli pro komerční 
výstavbu.
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Naše vize
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Zabezpečení opravy 
chodníků až před 
vchody jednotlivých 
domů.

Smysluplná 
strategie 
parkování 
v Porubě.

Výstavba sportovní 
haly pro porubské 
sportovce.

Aktivně se podílet 
na finančním 
zabezpečení 
porubských 
sportovních klubů 
a volnočasových 
spolků.
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Zvýšení  bezpečí občanů 
v Porubě, v rámci nulové 
tolerance vandalismu, 
zneužívání návykových 
látek a obtěžování občanů. Chceme podpořit

aktivní život seniorů
aktivizačními 
a kulturními 
programy.

Podpora nákupu hybridních 
autobusů, popř. elektrobusů,  
místo výstavby kontroverzní 
tramvajové tratě 
Slovan – Duha – Globus.
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A nebo, zcela nepochopitelně, jde dokonce 
i proti nim! Takovým kontroverzním a dnes 
realizovaným projektem je revitalizace 
prostranství v lokalitě obchodního domu 
Duha. Tato akce má ve svém propagujícím 
sloganu podnadpis: „Duhové náměstí pro 
7. a 8. obvod?“. Autoři projektu napsali 
v této větě otazník zřejmě proto, že někde 
v podvědomí sami tuší, že to žádné duhové 
náměstí pro zde žijící občany nebude a že 
realitou bude další šedá, časem ušmudlaná 
vydlážděná zóna. 
 Na přiložené fotografii je vidět, kolik trav-
naté plochy a vzrostlých dřevin se v rámci 
navrhované revitalizace zlikvidovalo a dále 
ještě likvidovat bude. Místo ní bude všude 
monolitická a v letních měsících rozpálená 

dlažba. Co naplat, že moderní urbanistická 
řešení ve městě jdou trendem rozšiřovaní 
travnatých ploch. Radní v Porubě jdou svou 
cestou. Cestou jejich likvidace. Je všeobec-
ně známo, že každý metr čtvereční zelené 
plochy v městských aglomeracích příznivě 
ovlivňuje lokální klima. Velmi efektivně 
pomáhá snižovat teplotu, zvyšuje vlhkost 
a také lahodí oku. Navíc tyto zelené plochy 
- travnaté pásy podél vozovek - fungují 
jako zachytávače zvířeného prachu od kol 
projíždějících automobilů. Stejnou funkci 
ve městě mají i stromy, které jsou v našem 
obvodě v posledních letech bohužel také 
bezhlavě káceny. Například na ulici Porub-
ská naproti cukrárny OLLIES byly skáceny 
čtyři velké a zdravé stromy. Když k tomu 

Zelená Poruba!
V našem obvodě 
probíhají revita-
lizační projekty 

dvorků, náměstí 
a ulic. Člověk by 
řekl, že je to pri-

ma, jak se nám 
obvod postupně 

zvelebuje. Bohu-
žel řada těchto 

počinů nereflek-
tuje na požadav-
ky občanů bydlí-

cích v dané 
lokalitě.

Zachovejme ji příštím generacím, poděkují nám.

Blíží se volby, 
tedy čas, kdy 
mnozí budou sli-
bovat nejrůznější 
věci. Za nás jasně 
hovoří činy a slí-
bit můžeme hlav-
ně to, že ve své 
práci pro naše 
město budeme 
rádi pokračovat.

Lidé se vyjádřili pro zachování 
travnatých ploch, vzrostlých borovic 

a parkoviště, ale současné vedení radnice
to bohužel vůbec nezajímá.

Naše iniciativa

pak přidáme rozšiřující se výstavbu směrem 
do Porubského lesa na ulici Studentská 
a zamýšlenou výstavbu v lokalitě Myslivna, 
tak je zcela evidentně vidět, jakým trendem 
stávající vedení porubského obvodu jde. 
Vraťme se ale k projektu Duhového náměs-
tí. Podívejme se na něj ještě z pohledu užit-
ného, tedy co obyvatelům přináší. V tomto 
případě spíše co odnáší. Ti z vás, kteří v této 
lokalitě žijete, víte, že zaparkovat zde auto 
v pozdních odpoledních hodinách, je téměř 
nemožné. Pokud se vám přece jen povede 
zaparkovat a nemusíte přitom stát se svým 
autem namačkaní mezi popelnicemi, tak 
na moment zažijete opojný pocit malého 
štěstí. A za tohoto tristního stavu nám 
v rámci realizace Duhového náměstí zruší 
parkoviště pro 36 aut, a to včetně parko-
vacích míst pro invalidy, kteří potřebují 
parkovat co nejblíž k obchodům. V plné 
nahotě se tak odhaluje odtrženost autorů 

tohoto projektu od reality. Od reality, která 
lidi v této lokalitě žijící velmi tíží a kterou 
potřebujeme řešit.

Současné vedení radnice bohužel a na-
vzdory tomu, že se lidé vyjádřili pro zacho-
vání travnatých ploch, vzrostlých borovic 
a parkoviště, tento fakt vůbec nezajímá. 
Stejně jako autory  duhového projektu. 

Vlastně je to stejný příběh, jaký 
se před léty odehrál 
proti stavbě apartmánového 
domu na ulici Studenská
u Porubského lesa. 
Tehdy dokonce vznikla proti výstavbě 
a vykácení desítek stromů i podpisová 
petice za podpory hnutí Ostravak. Vše bylo 
ale marné. Je docela symbolické, že se 
zástupci velkých politických stran v koalici 
na naší radnici chovají identicky jako jejich 

spolustraníci na vládní úrovni. Nereagují 
na palčivé problémy, které by se měly 
neodkladně řešit.
Naše parta Porubáků v hnutí Ostravak chce 
společně ve volbách vrátit na radnici zdravý 
selský rozum hospodáře tak, aby se další 
připravované projekty místo radosti nestaly 
noční můrou všech, kdo v Porubě bydlíme.



Naši lidé
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Naši kandidáti 2022 
- městský obvod Ostrava - Poruba

Seznamte se, prosím.

Celý život pracuji ve školství. V současné době 
působím jako ředitel vyšší odborné školy. 
Pedagogická i řídící práce mě naplňuje, a rád 
bych se jí věnoval i nadále. Vnímám radosti, ale 
i starosti porubských občanů. Do komunální 
politiky jsem vstoupil z prostého důvodu, po-
máhat řešit obyčejné a běžné záležitosti, týka-
jící se nás, Porubanů. Ani já, ani mojí kolegové 
nemáme politické ambice, nechceme do parla-
mentu, ani do senátu. Zajímá nás Poruba. Ko-
legové z hnutí Ostravak o mě říkávají, že jsem 
diplomat, věřím v lidskou slušnost. Společně 
jsme schopni udělat pro Porubu hodně.

Když se mě někdo zeptá, odkud jsem, vždy 
hrdě odpovím, že z Poruby. Poruba je můj do-
mov a místo, kam se ráda vracím, kde vychová-
vám svou dceru. Mým cílem je udělat všechny 
možné kroky k udržitelnému rozvoji potenciálu, 
který Poruba skýtá. Nechci nečinně přihlížet 
k zastavování zelených ploch, které by měly 
patřit našim dětem, naší budoucnosti. Dvacet 
let pracuji ve školství. Ve volném čase se ráda 
procházím, plavu, navštěvuji kulturní akce, 
zejména pak divadlo. Nemám ráda nespravedl-
nost a faleš.

Když jsem jako student VŠB pobýval na kolejích, chodíval jsem běhat 
do Porubského lesa a úspěšné absolvování semestru jsme slavili U Du-
dáka na Hlavní třídě. Tehdy jsem si řekl, že pokud zůstanu v Ostravě, 
tak budu chtít bydlet v Porubě. Tak se také stalo a dnes bydlím s rodi-
nou v bytě na Hlavní třídě. Navíc jsem se zapojil do místního občanské-
ho hnutí Ostravak. Zde jsem našel správnou partu lidí, kterou nezajímá 
velká politika, ale problémy občanů na místní úrovni, tzn. bezpečnost, 
řádně udržovaný veřejný prostor a sociální pomoc potřebným.

Každý občan užívá komunikace a chodníky 
a vnímá okolní zeleň. Stav chodníků a dalších 
komunikací výrazně ovlivňuje kvalitu každo-
denního života občanů. Významnou součástí 
porubského veřejného prostoru je zeleň, jejíž 
množství a stav je veřejností velmi citlivě 
vnímáno. Ve službě občanům budu i nadále 
usilovat o zachování kvalitní zeleně a „fajne-
ho“ životního prostoru. Pracuji v Technických 
službách ve Frýdku-Místku. Jsem ženatý otec 
dvou dcer, mám rád film a zejména sport, a to 
ve všech jeho podobách.

Ostravakem jsem už přes 60 let. Znám všech-
ny její části i podoby. Svůj život jsem zahájil 
na Prajzke - ve Lhotce, mládí jsem prožil 
v centru a ve Vítkovicích a od roku 1990 jsem 
si k životu vybral nejčistší a zelenou část - Po-
rubu. Jako člověk, který se zabývá ochranou 
životního prostředí a hlavně ovzduší, jsem se 
snažil její čistotu a zeleň zachovat. To mne 
přivedlo do komunální politiky, kde se snažím 
prosazovat rozumný rozvoj při zachování uve-
dených hodnot.

Již 29 let se zabývám komplexní správou nemovitostí pro bytová 
družstva a společenství vlastníků jednotek. Jako vedoucí správy 
nemovitostí a členka výboru několika společenství vlastníků znám 
názory, problémy a požadavky občanů žijících nejen v Porubě. Mám 
dlouholetou praxi s plánováním investic a aktivním získáváním do-
tací. Jsem vdaná a v Porubě žiji od narození. Ráda pomáhám lidem 
a chci aktivně přispívat k tomu, abychom dělali pouze správná a pro-
myšlená rozhodnutí s vazbou na budoucnost.

Od svého narození bydlím v Porubě. V našem 
městském obvodu jsem docházel do základní 
školy a vystudoval zde také gymnázium. Mo-
mentálně pracuji na pozici kurátora pro mládež 
obecního úřadu. Aktivně se zajímám o sociální 
politiku i sociální práci, a to nejen z důvodu 
pracovního zařazení. Jsem ženatý, volný čas se 
snažím trávit převážně se svým tříletým sy-
nem nebo se věnuji práci ve fotbalovém hnutí 
v rámci moravskoslezského regionu. Nejvíce si 
cením principů přátelství a týmové spolupráce.

Porubu vnímám jako velkou zahradu. Občan 
by se měl v ní cítit bezpečně. Několik desítek 
let jsem pracoval u bezpečnostní složky, a to 
na různých manažerských pozicích. V součas-
né době své zkušenosti přenáším do oblasti 
zdravotnictví, kde řídím, koordinuji, realizuji 
procesy v bezpečnostní problematice. Bohužel 
se o bezpečnosti začne mluvit až se něco sta-
ne, a právě tuto absenci je nutno nahradit pre-
venci. Zabývám se také pedagogickou činností 
v oblasti bezpečnosti. V Porubě bydlím celý 
svůj život. Jsem pyšný na oslovení „porubák“.

Z porodnice mne rodiče přivezli do Poruby, škol-
ku, školu, střední školu a VŠB-TU Ostrava jsem 
vystudoval v Porubě. Žiji zde celý život, hokej 
hraji již 25 let za HC Star Ostrava, jsem patriot 
a nedám na Porubu dopustit. Není mi lhostejno 
jak se zde žije a proto jsem se rozhodl něco 
proto udělat. Stal jsem se předsedou BD a začal 
řešit problémy lidí, kteří se na mne obraceli. Par-
kování, neopravené chodníky, neosvětlené pře-
chody, bezpečnost a hluk v nočních hodinách 
– jsou důvody proč kandiduji na zastupitele. 
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Pracuji jako kurátor pro mládež, mou pracovní 
náplní je převážně sociální práce s rodinami 
a dětmi, které mají výchovné problémy, 
opakovaně se dopouštějí rizikového chování, 
nebo páchají protiprávní jednání. 
Ze své praxe vím, že sociální práce s mládeží spočívá především v pre-
ventivních aktivitách, kde je kladen důraz například na  smysluplné 

Proč chci podporovat 
volnočasové spolky

V našem obvodě 
se můžeme pyšnit 
kvalitními školami
a školkami!

využívání volného času. Je nutné si totiž uvědomit, že v této etapě 
lidského života lze ještě mladého člověka pozitivně ovlivňovat a for-
movat, protože pohled na svět a přístup k  lidem a věcem se u něj 
teprve rozvíjí. Poruba má pro tyto účely k dispozici několik zrekon-
struovaných volnočasových center a sportovišť, která jsou mládeží 
aktivně využívána. V  našem obvodě se můžeme pyšnit kvalitními 
školami. Působí zde také poskytovatelé sociálních služeb a zájmové 
spolky, které se zaměřují na prevenci rizikového chování dětí. V Poru-
bě funguje rovněž mnoho sportovních oddílů a klubů (na všech úrov-
ních a v různých sportovních odvětvích), které dlouhodobě výborně 
pracují s mládeží. Tyto organizace je obzvlášť v dnešní době potřeba 
ještě více podporovat. Pokud se tak nestane, mnohým reálně hrozí 
omezení činnosti, v horším případě jejich zánik. 

Dušan Přeček Kvalita života seniorů je silně 
ovlivněna tím, jaká je kvalita 
a šíře služeb, které mohou 
v blízkosti svého bydliště
využívat.
Jsme si toho vědomi, a proto podporujeme, 
a to nejen v rámci městského obvodu Poru-
ba, pomoc dříve narozeným, kterou jim po-
skytují sociální pracovníci. Mezi základní cíle 
patří podpora rozvoje stávajících dovedností 
seniorů, jejich seberealizace, zachování stá-
vající soběstačnosti nebo obnovení či za-
chování původního životního stylu každého 
z nich. Konkrétně v Porubě lidé ve věku nad 
65 let tvoří téměř čtvrtinu obyvatel obvodu.

Rozšíření Senior expresu
Jednou z konkrétních pomocí je poskytová-
ní zvýhodněné dopravy k lékařům, na úřady 
nebo třeba v době Svátku zesnulých na hřbi-
tov. Ne každý senior má možnost ještě řídit 
auto, bez problémů využívá městskou hro-
madnou dopravu nebo má rodinu, která ho 
kdykoliv a kamkoliv odveze. Proto podporu-
jeme a dál chceme rozvíjet službu Senior ex-
pres, která vozí naše seniory v rámci celého 

statutárního města Ostravy. Služba je určena 
pro obyvatele ve věku 74 let a starší. V nad-
cházejícím období chceme vyčlenit více fi-
nančních prostředků za účelem rozšíření této 
oblíbené služby. To nesporně  umožní napří-
klad zvýšit počet vozidel v  terénu, zejména 
v dopoledních hodinách, kdy jsou zazname-
návány požadavky nejčastější. Chceme také 
otevřít diskuzi, zda by tato služba neměla 
být rozšířena také pro občany mladší 74 let či 
vlastníky průkazů ZTP a ZTP/P.

Podpora terenní sociální služby
S  přibývajícím věkem se obvykle u  jednot-
livce objevují stále častěji zdravotní obtíže 
a jeho soběstačnost klesá. Aby mohl senior 
zůstat co nejdéle v domácím prostředí, po-
třebuje pomoc. Řešení nabízejí právě různé 
terénní sociální služby, například pečova-
telská služba nebo osobní asistence. Hnutí 
Ostravak chce nadále podporovat a rozvíjet 
příspěvkovou organizaci, která v porubském 
obvodě pečovatelskou službu zajišťuje. Ka-
pacitní možnosti jsou již dnes omezené a se 
stárnoucí populací je zřejmé, že poptávka 
po těchto službách jen poroste. Proto je po-
třeba do této oblasti výrazněji investovat. 

„Chceme navýšit 
kapacitu Senior 
expresu a 
umožnit i lidem 
mladším 74 let 
jeho využívání.“

Podpora tlačítek pomocí 
Senior linky
K pocitu bezpečí seniorů přispívají také tla-
čítka tzv. Senior linky. Ta umožňují přivolat 
si pomoc v případě nenadálých zdravotních 
problémů. Všechna tlačítka Senior linky pro 
celé město Ostrava spravuje městská policie. 
Hnutí Ostravak bude stejně jako v minulosti 
usilovat o  vyčlenění finančních prostředků 
na nákup části těchto zařízení.

Naše iniciativa
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Z článku na idnes.cz ze dne 7. července 
2022 vyplývá, že se krajský úřad již podruhé 
vrátil k přepracování studii o vlivu na život-
ní prostředí. To znamená, že město zatím 
nemá kladné vyjádření v procesu EIA o tom, 
že stavba nebude mít negativní dopad 
na životní prostředí. Svůj názor na užitečnost 
a účelnost trati tak postupně mění i někteří 
její původní zastánci z řad zastupitelů. 
Jsem přesvědčený, že v první řadě je třeba 
se zabývat názory dotčených občanů, kteří 
by v blízkosti nové trati museli žít s ohledem 
na skutečnost, jak by to ovlivnilo kvalitu 
jejich života. Podstatná většina obyvatel svůj 
negativní názor na výstavbu již dala najevo. 
Jsou si totiž vědomi toho, že by se jim mar-
kantně změnilo jejich komfortní dosavadní 
bydlení. Tramvaj totiž není zrovna nejtišší 
dopravní prostředek. Palčivou otázkou je 
také finanční náročnost takového projektu. 
Dnes můžeme s jistotou predikovat, že se 
celkové finanční náklady, a to díky rostou-
cím cenám, vyšplhají do mnohem větších 
výšin, než se původně v projektu počítalo. 
Vím, že si spoluobčané kladou otázku, zdali 
by se za tyto peníze nemohlo pořídit něco 
mnohem důležitějšího nebo vyřešit více zah-
nívajících problémů, které nás v Porubě sku-
tečně pálí. Mám za to, že v případě přímého 
dotazu by drtivá většina občanů jmenovala 
jako problém Poruby úplně něco jiného než 

nedostatečnou tramvajovou obslužnost 
(např. parkování, bezpečnost, sociální služby, 
havarijní stav chodníků atd.). Radnice pod 
vedením stávající koalice ANO, ODS, Piráti, 
KDU-ČSL by měla více dbát hlasu lidu, který 
nejlépe ví, co potřebuje pro svůj dobrý život, 
a rigidně netrvat na něčem, co propáslo 
svou příležitost už dávno. Před spuštěním 
takovéhoto projektu se mělo důsledně ptát: 
Jaká je naplněnost současných autobusů, 
které přibližují občany buď na Svinovské 
mosty směrem k páteřní tramvaji nebo pří-
mo do centra? Jaká je potencionální ochota 
občanů změnit zažitý zvyk a přesedlat z auta 
do tramvaje? A pokud by se měla argumen-
tace výstavby opírat o zaznívající argument 
vést tramvajovou trať ke Globusu z důvodu 
nakupování v tomto hypermarketu, pak 
se ptám, jaké procento občanů nakupuje 
v hypermarketu takové nákupy, které by bylo 
ochotno vézt do svých domovů tramvají? 
Zastávám názor, že argumentace o vhod-
nosti, užitečnosti a účelnosti tak drahého 
a rozsáhlého projektu musí být zcela jedno-
značná a podpořena tvrdými daty, a to daty 
aktuálními a nezkreslenými. 

Což se neděje! Proto k tomuto 
projektu říkám své jednoznač-
né „NE“.

Rozšíření tramvajové 
dopravy v Porubě? 

 Je všeobecně 
známo, že 

odpůrců 
trati přibývá 
a že Ostrava 
do projektu 

stále investuje 
čas a peníze. 

Věc je 
předmětem 

různých žalob 
a projektem 

se proto 
zabývá mnoho

 institucí!

Naše iniciativa

Ivo Křižák David Nespěšný

Auta přibývají geometrickou řadou a s tím 
souvisí i záležitosti týkající se problematic-
kého parkování, nedodržování dopravních 
předpisů, průjezdnosti a dopravní nehodo-
vosti. Městský obvod Poruba není bohužel 
výjimkou podléhající tomuto vlivu a  s  ním 
spojených negativ. 

Problémy, které jsou vidět na  první po-
hled, jsou výsledkem nesystémových ře-
šení radnice za  uplynulá volební období. 
Například u fakultní nemocnice a polikli-
niky je téměř nemožné zaparkovat, což má 
negativní dopad na blízké okolí. 

Důsledkem jsou zacpané přilehlé ulice par-
kujících pacientů či jejich návštěv. Jako 
past na řidiče pak působí parkoviště před 
poliklinikou. Hlavní třída se přes běžný pra-

Parkování v Porubě
Jsme svědky nebývalého rozvoje automobilismu.

covní den stává doslova hrozbou a vlivem 
zásahů správců komunikací se stává Poru-
ba neprůjezdným bludištěm. 
Abychom se z  této situace dostali, musel 
by se udělat systémový zásah, kterého 
jsme se zatím nedočkali. Navzdory myšlen-
kám vedení obvodu o tzv. sdíleném parko-
vání, parkovacích zónách apod., zatím žád-
né koncepční řešení neexistuje. 
Co ale můžeme dělat hned a  nemusíme 
na  nic čekat, to je zlepšení bezpečnosti 
chodců na  cestách. V  podstatě se v  této 
záležitosti rýsují dva směry. Zaprvé vyma-
hatelnost zákona (dopravní vyhlášky) z po-
hledu dodržování rychlosti a parkování tak, 
aby nedocházelo k ohrožování chodců. Za-
druhé je to technické zabezpečení provozu 
chránícího chodce, především ty nejmladší. 

V  roce 2015 a  2016 začal slibný projekt 
osvětlování přechodů, který jsme v  hnutí 
Ostravak prosazovali. Opravdu se povedlo 
osvítit několik přechodů, ale pak se vytrati-
la vůle realizovat tato opatření. Takže stále 
v  Porubě najdeme přechody, které může-
me označit jako „frekventované“, přičemž 
jsou pořád potenciální neosvětlenou hroz-
bou pro chodce.

Kroky, které chce hnutí Ostravak v  do-
pravní problematice udělat okamžitě, jsou 
následující: Vrátit se k  projektu bezpeč-
ných přechodů a podpořit rozšíření parko-
vacích míst.



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!!!

Výherní křížovka
POMŮCKA:

CN, IMA, 
SERAK, 

SPAT.

JMÉNO 
NĚKOLIKA 

NORSKÝCH 
KRÁLŮ

LESNÍ 
ŠELMA

VYSKYTU-
JÍCÍ SE

V OKOLÍ

SKUPINA 
KAMARÁDŮ TAKHLE OSOBNÍ 

ZÁJMENO TAJENKA TENKÁ 
TKANINA DĚLO CITOSL. 

OPOVRŽENÍ

SOLMI-
ZAČNÍ 

SLABIKA

TVŮRCE 
PROGRAMŮ

POVÍDKA 
BOŽENY 

NĚMCOVÉ

NASYCENÝ 
UHLOVODÍK

VOJENSKÝ 
KRYT

DOMÁCKY 
ANTONÍN

HOŘKO
(ŘIDČEJI)

LUČINY
BOLIVIJSKÁ 

FLÉTNA
100 M2

HROMA-
DĚNÍ LEDU
CELNÍ KÓD 

ČÍNY

ZIMNÍ 
VĚTROVKA

PŘÍLEŽI-
TOST

SLIČNÁ

DŮLNÍ PRA-
COVIŠTĚ
ZNAČKA 

AUT

MUŽSKÉ 
JMÉNO

NOVÁČEK
NA VOJNĚ

KOZLI
(NÁŘEČNĚ)

DOMÁCKY 
AGLAJA

VHOZENÍ 
PUKU

SKUPINA 
LOBBISTŮ

TUMÁŠ
MEGALO-

MANIE

POTŘEBA 
HORO-
LEZCE

SODOVKA

KŘUPAN
ÚDAJE

PÍSMENO 
ŘECKÉ 

ABECEDY

ČISTICÍ 
PROSTŘ.
AUTOR 
NANY

NÁŠ
HOKEJISTA

SLAVNÁ 
UMĚLKYNĚ

OBNOVA
PŘÍSTROJ 

PRO
NEVIDOMÉ

JMÉNO 
HERCE 
PACINA

NĚKOLIK 
(SLOVEN.)
DOMÁCKY 

RENATA

MUŽSKÉ 
JMÉNO
ÚHORY

NEMOCNÍ

ŠNEČÍ 
SKOŘÁPKY
ROSTLINA 

PCHÁČ

SLOVEN. 
SOUHLAS
PROVÉST 

SETÍ

ZNAČKA 
PĚNY DO 
KOUPELE

ÚZKOST
HÁJOVÁ 
BYLINA

EDÉM
DOMÁCKY 
OTAKAR

DOMÁCKY 
ROVENA

KOLONIE
EVROPAN

AXIÁLNÍ
ÚHLOVÁ 

JEDNOTKA

RUSKÉ 
SÍDLO

SLOVEN. 
„SMĚNA“
ODEZVA 
(KNIŽNĚ)

SMAZÁVAT
OSAHÁNÍ

POPĚVEK
NÁPADNÁ
STARO-

GERMÁN

HLAVA 
MUŽSKÉHO 
KLÁŠTERA

ŽEN. JMÉNO

COPAK
ŤUKAT

AMERICKÝ 
INTER-

NETOVÝ 
OBCHOD

MEDICIN-
MAN

SVAZKY 
SENA

SLOVEN. 
„KEŘ“

ŠPATNOSTI

TOPIVO

CESTA 
LETADLEM
PŘIBLIŽO-

VACÍ ZÁKOP

OŠKUBAT
STÁTNÍ
LESY
(ZKR.)

SPZ
ZLÍNA
NÁŠ

HOKEJISTA

ÚPLNÁ
ZNÁMÝ 

DOSTIHO-
VÝ KŮŇ

OSÉVÁNÍ
KLIĎAS

USAZENINA
NA DNĚ

PTAČÍ 
PŘÍBYTKY
SLOVEN. 

„TŘI“

NA TOM 
MÍSTĚ

DOMÁCKY 
KLEMENT

PŘEDLOŽKA

AMERICKÝ 
LOVEC
UNITED 

NATIONS

SLEZSKÉ 
MĚSTO

SLOVEN. 
„PONUŘE“ POBÍDKA

PREFA-
BRIKÁT

PATŘÍCÍ 
IVANĚ

TEPLEM
SE ROZ-

POUŠTĚT

Vždycky, když se objeví nějaký záměr, jak dobudovat naše město, 
který má ve svém názvu park, zpozorním. 

Není park jako Park!
Naše iniciativa

Park si představuji tak, že jsou v něm stromy, trávníky, cestičky 
pro pěší, případně bruslaře, možná nějaká cyklistická stezka. Park 
slouží k procházkám, sportu a odpočinku. Pokud ovšem nějaký 
developer použije pro svůj záměr název Park, znamená to obvykle 
něco jako obrovské škatule vybudované na místě, kde předtím 
byla orná půda nebo prostě jakákoli příroda. Ano, v dnešní době 
potřebujeme pro rozvoj (dosaďte – průmyslu, logistiky, výzkumu 
a čehokoli jiného) pozemky a budovy. Pojďme se na to ale podívat 
z pohledu rozvoje našeho města.

Od začátku, kdy jsem se začal věnovat 
životnímu prostředí, jsem viděl v Ostravě 
dva rozpory – ovzduší znečištěné těžkým 
průmyslem (jihovýchod Ostravy) a rozptýlenou 
zástavbu města doplněnou bohatou zelení, kde 
se může velmi dobře žít (severozápad – Poruba). 
Ostrava je prostě město, které bylo postaveno 
kolem dolů a těžkého průmyslu. 
V době budování socialismu, komunismu, vojenského potenciálu 
Ruska, nebo co se to vlastně budovalo, zkrátka v budovatelské době 
po druhé světové válce se rozhodlo, že na závětrné straně Ostravy 
se dokončí hutní komplex a na návětrné straně krásné a relativně 
čisté obytné čtvrti. Dodnes máme v centru Ostravy a v okolních 
oblastech industriální stavby, které jsou buď součástí kulturního 
bohatství UNESCO, nebo jsou alespoň využity jako zajímavé 
součásti moderní zástavby. A na návětrné straně leží Poruba - 
další ostravská památka UNESCO. Ale také máme stále v centru 
města koksovnu a na jihovýchodním okraji komplexní hutní podnik 
schopný vyrábět téměř 4 miliony tun oceli ročně. Emise z těchto 
zdrojů jsou díky využití moderních technologií sice řádově menší 
než v druhé polovině minulého století, ale stále významně ovlivňují 
ostravské ovzduší.

Rozumný přístup vedení města by měl být alespoň takový jako ten-
krát: Snažme se o snižování emisí v Přívoze a Kunčicích a zachovejme 
Porubu jako místo pro život, sport a odpočinek. Ostrava prostě není 
město jako každé druhé – centrum obehnané sídlišti ze 70. let 20. sto-
letí a škatulemi Parků okolo. Domníváme se, že by se k ní tak i mělo 
přistupovat. Podívejme se na naši zájmovou oblast. V  roce 2003 je 
to ještě tak, jak bylo kdysi naplánováno. Pak přišli developeři a jako 
mávnutím kouzelného proutku dostali možnost změnit územní plán 
a objevil se nový Park na návětrné straně Poruby – Logistický park 
Ostrava. Obří škatule na poli, trafostanice místo biocentra územního 
systému ekologické stability, další obří škatule na poli, pokácené stro-
my okolo cesty na úkor reklamních tabulí. Vedením města bylo rozhod-
nuto o změně územního plánu, aby se umožnilo vybudování nového 
Parku kousek vedle. Na poli mezi lesy, v místě opravdového parku pro 
oddych v přírodě, tentokrát pro účely vědy a moderních technologií. 
V té době přichází nové vedení města, které projekt po bouři protes-
tů pozastaví. Proč to všechno zmiňuji v souvislosti s připravovaným 
Vědeckotechnologickým parkem v  lese za  Porubou? Podívejme se 
ještě kousek dál na mapu územního plánu. Okolí Opavské ulice bude 
jistě zastavěno obchodními centry, jak navrhuje plán. Pak území mezi 
zástavbou rodinných domů v Porubě a lesem za Studentskou bude 
jediným ostrůvkem zeleně v této části, která se dá využít k rekreaci 
a sportu za obvodem mezi bujícím Logistickým parkem a obchodními 
centry kolem Opavské.  

Vědeckotechnologický park může přinést nové 
příležitosti pro rozvoj města. Musí ale stát 
v lese za zástavbou Poruby, využívaném k od-
dychu a sportu porubských občanů? My si my-
slíme, že ne, že se pro něj dá najít řada dalších 
vhodných míst v blízkosti VŠB-TU i jinde, třeba 
v okolí Opavské, nabízí se také porubská vozov-
na nebo Dolní Vítkovice.

 Petr Jančík
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Termín
voleb
2022

23.-24.
září

Přijďte nás
podpořit!

-
Právě Váš hlas 

rozhodne!

Velký křížek
je důležitý!

Jsme jedna parta. Jeden křížek.

Velký křížek


