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S MHD jsme to 
pořádně rozjeli!



Předně jsme slušně vychovaní lidé, a tak se 
i chováme. Proto pokud někam vejdeme či 
něco začínáme, tak prostě slušně pozdra-
víme. Nejsme zdaleka jediní, koho trápí, že 
dobře našlápnuté vedení města se v  době 
Covidu propadlo do  letargického stavu, 
z  něhož se dosud neprobralo. Dnes je už 
patrné, že se samo nevyléčí a  my jsme se 
rozhodli město uzdravit. 

Jsme přesvědčeni, že to nejcennější, oč by 
měl každý z nás pečovat, je lidské zdraví. Již 
před dvanácti lety, kdy naše hnutí vzniklo, 
jsme poukazovali na  špatný vzduch, který 
nás doslova otravuje a  který vyhání mno-
ho mladých rodin pryč z našeho města. Již 
v roce 2014 jsme v Moravské Ostravě a Pří-
vozu vysadili první extenzivní záhon a po jeho 
vzoru jich kvete po  celém městě spousta 
dalších. Pustili jsme se taky do pravidelného 
čištění chodníků a vozovek, každodenně mů-
žete na ulicích potkávat tzv. prachoužrouty. 
Situace se sice zlepšila, ke stavu, který by-
chom si přáli a který si naše město zaslouží, 
má však ještě příliš daleko. Chceme a bude-
me pracovat na tom, aby byl ve městě zdravý 
vzduch.

Vždy jsme se velmi zajímali o stav městské 
nemocnice na  Fifejdách. Opakovaně jsme 
důrazně vystoupili proti jejímu prodeji a za-
počali přípravu její rekonstrukce. Udělat 
z chudé Popelky moderní a zdravě fungují-
cí nemocnici je jednou z priorit, s níž jdeme 
do voleb. Proto na čelních místech naší kan-
didátky najdete nejen nedávného náměstka 
pro zdravotnictví, ale také hned dva zkušené 
lékaře, kteří velkou část svého profesního ži-
vota strávili právě „na Fifejdách“. 

Další městskou organizací, kterou jsme do-
slova vytáhli z  bryndy, je Dopravní podnik 
města Ostravy. První novinkou, kterou jsme 
zavedli v městské hromadné dopravě, byla 
možnost platit jízdné platební kartou. 

Milí čtenáři,

„Máme předsevzetí 
a zdravé nasazení.“ 

Zdravíme Ostravu!
V uplynulých dnech jsme zahájili kampaň do zářijových voleb a v ulicích našeho 
města se objevil slogan „Zdravíme Ostravu“. Možná se ptáte, co vlastně znamená 
a co jím chceme říct. Jak je naším zvykem, významů je hned několik. 

úvodní slovo

3

Správa města není zatížena žádnou ideologií. 
Nazýváme věci pravými jmény a při svém uvažování 

vždy používáme zdravý rozum. Ten se zejména 
v poslední době vytrácí a my jej chceme 

na ostravské radnice vrátit.

Dále byla za našeho vedení zahájena obnova 
vozového parku a pro zvýšení bezpečnosti 
cestujících jsme zavedli asistenty dopravy 
a taky kamerový systém.

Nemáme rádi dluhy. Po  celou dobu svého 
působení ve  vedení města jsme postupně 
snižovali jeho zadlužení. Mrzí nás a považu-
jeme za chybu, že hnutí ANO (tak jako všu-
de) naše město znovu zbytečně zadlužilo 
a  již nyní jej plánuje zadlužit znovu a  více. 
Nechceme, aby za  náš pohodlný život za-
platili naše děti i s vysokými úroky. Chceme 
zdravé veřejné finance a žít podle toho, nač 
máme. Jde to.

Víme, že je před námi spousta práce. Dnes 
máme předsevzetí a zdravé nasazení. S Vaší 
pomocí je budeme moci postupně naplnit 
a vůbec nezáleží na tom, jestli patříte k těm, 
kteří si stejně jako my přejí klidně žít ve zdra-
vém městě nebo jste zdravě naštvaní na to, 
co by šlo, ale neděje se. 

Každý z nás je přeci Ostravak.

OSTRAVAK, hnutí občanů

opět držíte v  ruce náš časopis. Přichází 
k Vám po docela dlouhé době a v úplně ji-
ném hávu. Ptáte se proč?
Na  první otázku je opovědí hned několik. 
Po  úspěšných a  hektických třech letech 
ve  vedení města jsme se na  sklonku roku 
2018 přesunuli do opozice. Neskromně mů-
žeme napsat, že jsme po  sobě zanechali 
„rozjetý, fungující a dobře namazaný stroj“. 
Proto, ač je to u opozice zvykem, jsme ne-
měli důvod něco zásadně kritizovat. Město 
zejména svou setrvačností, dobrou prací 
většiny úředníků a zaměstnanců městských 
společností fungovalo tak, jak jsme jej na-
stavili. Situace se měnila postupně. Dnes 
již ve vedení našeho města všudypřítomná 
manažerská neschopnos t se tak začala pro-
jevovat asi až po roce. Přišlo však covidové 
období. Na  jeho počátku jsme se všichni 
semkli a snažili se pomáhat potřebným. To, 
že je zle, jsme si začali uvědomovat v době, 
kdy se všichni, byť s  obavami, snažili vra-
cet k normálním životům nebo aspoň nějak 
fungovat, avšak vedení našeho města na-
dále setrvávalo v pandemickém nicnedělání 
a aktivně přispívalo pouze častými a líbivými 
příspěvky na sociálních sítích.  
Blbá atmosféra plná špatných a  hrozivých 
zpráv však neodezněla a jejich záplavu jsme 
nechtěli rozšiřovat o další. S vědomím toho, 
že moc nezmůžeme, jsme se tak rozhodli vy-
čkat. Vyčkat do předvolebního času, který je 
v podstatě také časem zúčtování. 

Máme rádi, když věci mají řád. Tento prv-
ní předvolební časopis jsme proto sepsali 
tak, aby ukázal a připomněl, co lidé spoje-
ni s hnutím Ostravak už dokázali. Nechce-
me Vám kazit letní prázdniny, na  lumpárny 
a  lumpárničky, které se ve  městě za  čtyři 
roky udály a  kterým se nedostalo sluchu, 
proto ukážeme na jejich konci. V září pak sa-
mozřejmě představíme, s čím jdeme do vo-
leb.
Proč jsme upravili naše logo, pozměnili bar-
vu a  co to znamená? Čas letí neúprosně 
vpřed. Je tomu už dvanáct let, od doby, kdy 
jsme se dali dohromady, rozhodli se oběto-
vat kus svého volného času a začali praco-
vat pro naše město.  Za  tu dobu se přiro-
zeně mnohé změnilo. Ostatně vzpomenete 
si, jakou jste měli doma před dvanácti lety 
televizi nebo jaký jste používali mobilní tele-
fon? Také my jsme se změnili a úprava loga 
je vnějším symbolem této změny. Co se za ní 
skrývá se dočtete na hned na třetí stránce 
tohoto časopisu.
Venkovní teploty pozvolna stoupají, což je 
neklamným důkazem toho, že se blíží léto 
a s ním spojené letní prázdniny a čas dovo-
lených. Věříme, že po dvou letech už koneč-
ně nebudou spojeny s žádnými pohromami 
či omezením. Přejeme Vám jeho klidné pro-
žití, nechť jej strávíte ve zdraví a v té pravé 
letní pohodě.  

Komunální volby 
budou na konci září, 

tedy za tři měsíce. 
Jsme přesvědčeni, 

že rozumný Ostravak 
se o tom, koho má 

volit, rozhoduje 
na základě faktů 

a činů.  Na základě 
toho, co kdo pro 

město opravdu udělal, 
jaké má další plány 

a také tým lidí, který 
je schopen je naplnit.
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Lukáš Semerák



Jak jste si asi všimli, na titulní stránce není 
kresba, nýbrž fotografie. Na  první pohled 
obyčejná fotka. My Vám však pomůžeme po-
dívat se na ni znovu, jinými očima a v souvis-
lostech. 

Na  fotografii je zachycená nová moderní 
tramvaj, jedoucí po absorbéru hluku a vody 
prorostlým rozchodníkem a rozkvetlým 
krokusem. V  Ostravě už pár let nemusíme 
po kapsách lovit drobné a stejně tak zadarmo 
nevozíme ty, kteří se neumí slušně chovat. 

Snímek tak symbolicky ukazuje, jakou Ostra-
vu máme rádi a co konkrétního jsme udělali 
pro to, aby taková opravdu byla.

Ostravu chceme jako město 
moderní, zdravé, bezpečné 
a čisté.

Když jsme se prakticky přes noc na konci lis-
topadu 2015 ocitli ve vedení města, záměrně 
jsme se chopili těch resortů, kde byl největší 
nepořádek. Byly to odbory financí, investic, 
zdravotnictví a dopravy.

Situace v  Dopravním podniku Ostrava byla 
v té době kritická. I rok po volbách byl zde-
cimovaný a manažersky ochromený tzv. kau-
zou Dědic. Na vině byl zejména mistr přetvář-
ky primátor Macura. Svými dvěma tvářemi 
je dodnes pověstný.  Navenek se prezentuje 
jako člověk dbalý rozvoje města, ve skuteč-
nosti však hájí jen své zájmy a  zájmy úzké 
skupiny lidí vedle sebe. Nejinak tomu bylo 
po volbách v roce 2014. Navzdory všem svým 
předvolebním prohlášením a  příslibům se 
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S MHD jsme to 
pořádně rozjeli

Naše iniciativa

Z našeho MHD jsme udělali 
veřejnou dopravu evropské úrovně.

Novinku, 
kterou jsme 
zavedli 
v městské
hromadné 
dopravě byla 
možnost platit 
jízdné plateb-
ní kartou.

chtěl doslova za  každou cenu stát primá-
torem městem. Bez váhání či uzardění tak 
uzavřel koalici s prohnilou ostravskou ČSSD, 
která hrála v kauze Dědic hlavní roli. Aby se 
snad přeci jen „smrádek“ z  DPO nedostal 
ven, svěřil resort dopravy právě ČSSD.  

Vstoupili jsme tak do společnosti, jejíž ředitel 
svůj okatý střet zájmů „vyřešil“ převodem své 
firmy na  rodinného příslušníka a  zbylá část 
jejího vedení trávila hodiny na policii podává-
ním vysvětlení. Dopravnímu podniku neustá-
le ubývali cestující a absolutní odevzdanost 
osudu nejlépe odrážel nápad na zrušení re-
vizorů. Kontrolovali v  podstatě už jen jinak 
slušné cestující, jestli nezapomněli jízdenku. 
Nepřizpůsobiví se jim otevřeně smáli do očí. 
Nebylo proto divu, že je práce nebavila a po-
strádala smysl.

S  odstupem času musíme vyjádřit spoko-
jenost nad tím, že na přeměnu toho, co ne-
doznalo podstatných změn dlouhá léta, nám 
stačily necelé tři roky. Ostatně z nich doprav-
ní podnik žije dodnes, a to je dobře.

Ostravou brázdí nové švýcar-
ské tramvaje a málokdo ví, že 
se je podařilo pořídit za nej-
nižší cenu v okolí. Neumíme 
změnit chování některých lidí, 
vždy však budeme stát
na straně těch slušných. 

Proto jsme zřídili tzv. asistenty přepravy, kte-
ří se snaží zajišťovat pořádek v prostředcích 
MHD. Zpočátku vzbuzovali mnoho emocí 

a nařčení z rasismu, stali se však neodmys-
litelnou součástí ostravské městské dopravy. 

V  dopravních prostředcích přibyly bezpeč-
nostní kamery, zavedli jsme efektivní systém 
uklízení vozidel. Jako první v České republice 
jsme v ostravské MHD zavedli možnost pla-
cení platebními kartami. Naplno jsme využili 
své zkušenosti a stálo nás to mnoho sil. Vý-
sledek se však dostavil. Dopravnímu podniku 
začal stoupat počet cestujících.  V  Ostravě 
máme MHD, kterou nám jinde závidí. 

Obdobná situace byla i ve zdravotnictví. Jen 
málokdo si dnes vzpomene, že řízení oblasti 
zdravotnictví jsme se ujali doslova za minutu 
dvanáct. Převzali jsme ho za situace, kdy vy-

hrocená situace v Městské nemocnici na Fi-
fejdách reálně hrozila vyhlášením stávkové 
pohotovosti. Po několika personálních turbu-
lencích jsme konečně dokázali zajistit nové-
ho ředitele, který je ve funkci dodnes. Zjitře-
nou situaci jsme pak společně s ním zklidnili 
a po bouři nemocnici stabilizovali a připravili 
plán rozvoje městské nemocnice. 

Protože jsme si však v úvodníku slíbili, že si 
čtením tohoto vydání časopisu nebudeme 
kazit letní náladu, popis a komentář toho, co 
se aktuálně děje v městské nemocnici a ze-
jména kolem ní, si necháme na září.   

S odstupem 
času musíme 
vyjádřit spo-
kojenost nad 

tím, že na pře-
měnu toho, co 

nedoznalo pod-
statných změn 

dlouhá léta, 
nám stačily  

necelé tři roky. 



Moderní

Zdravá

Podpořili jsme
nákup nových

tramvají a autobusů. 
—

Zavedli jsme platbu
kartou jak v MHD, tak

na úřadě.

Podporujeme
ekologickou dopravu

ve městě.
—

Ozelenili jsme
tramvajové tratě 
rozchodníkem.

Bezpečná

Čistá
a pěkná

Zavedli jsme
asistenty přepravy.

—
Instalovali jsme

kamery v tramvajích.

Zavedli jsme
systém uklízení

dopravních prostředků.
—

Začali jsme sbírat
prach v ulicích

a vysadili záhony.
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V Ostravě máme městskou dopravu, 
kterou nám jiná města závidí. Chceme, 
aby celá Ostrava byla záviděníhodná.

Jaká byla vaše první pocovidová 
herecká sezóna?
Pro mě rozhodně přelomová. Listopadovou 
premiérou Gogolova Revizora jsem odešel 
ze zaměstnaneckého poměru v  Národním 
divadle moravskoslezském, kde jsem byl od 
roku 1995. Mojí domovskou scénou je nyní 
Divadlo Mír. Chvíli jsem si myslel, že dokážu 
být najednou ve dvou divadlech, ale to byla 
naivní představa. Divadlo Mír hraje odvážně 
v blocích, kam se velmi těžko vsouvají závaz-
ky jiných představení. 

Co to obnáší hrát několik každo-
denních představení za sebou?
Já jsem takto hrál zatím představení Lako-
mec a musím říci, že to má například výhodu 
ztráty nervozity z textu. Když se hraje před-
stavení jednou za měsíc, je herec nucen den 
dopředu si text opakovat. A my starší i více 
dnů předem.

Nyní i hrajte v novém filmu?
Otázka pravděpodobně směřuje na film 
Třech tygrů Jackpot. V  době, kdy vedeme 
tento rozhovor, tak návštěvnost přesáhla sto 
tisíc lidí. Už nyní je to velký úspěch, vzhledem 
k obrovské konkurenci filmových premiér.

Ale vaše první filmová role to ne-
byla. Připomeňte nám i ty další.
Pěknou příležitost v  podobě malé milé role 
jsem dostal od režiséra Ivo Macharáčka v Ta-
jemství staré bambitky 2, což bylo úžasné 
vzhledem  tomu, že jsme se potkali naposledy 
před dvaceti lety při natáčení pořadu České 
televize o poezii. V listopadu bude premiéro-
vána další pohádka, opět druhé pokračování, 

s názvem Princezna zakletá v čase od reži-
séra Petra Kubíka.  Můj příspěvek kinemato-
grafii v roce 2022 uzavírá italský film Terezín 
v režii Gabriela Guidiho. Což bylo poprvé, kdy 
jsem se musel text naučit v angličtině. 

Co přinese nového videoplatforma 
MirPlay?
Možná bych měl vysvětlit, co je to videoplat-
forma MirPlay, ale jen poradím – zadejte to 
do vyhledávače Google a brzy pochopíte. 
Před nějakým časem jsme dotočili původně 
divadelní aktovku autora komedií z první re-
publiky L.A. Logena „Pokoj za větrem“. For-
mou hereckou i formou kamery jsme pod 
režií Alberta Čuby chtěli jistým způsobem 
vzdát holt mistrům stříbrného plátna slavné 
éry Buriana, Haase a dalších.

Jak se tak herec ocitne v politice?
Zcela obyčejně. Stejně tak jako lidé jiných 
profesí. Jde o to, že vstupem do komunální 
politiky, člověka začne určitý typ lidí urážet. 
Jde o stále omílanou tezi herec má hrát,  
a ne se plést do politiky, lékař má léčit, a ne se 
plést do politiky. Ale já jsem přesvědčen, že 
je to právě naopak. V komunální politice mají 
být lidé rozličných profesí, ale hlavně s urči-
tými zkušenostmi. To byl také důvod, proč 
jsem přijal nabídku vstoupit před osmi lety na 
kandidátku hnutí Ostravak. Potkal jsem zde 
zajímavé osobnosti rozličných oborů, kteří 
své zkušenosti nabídli ve službu veřejnou. 

Druhé volební období jste předse-
dou kulturní komise. Co považujete 
za úspěch své práce?
Tak v  prvé řadě v  komunální politice jde  
o kolektivní rozhodnutí většiny, plné kom-

promisů a důležité je také připomenout, že 
kulturní komise je poradním orgánem rady 
města. Takže navrhuje, iniciuje, ale konečné 
rozhodnutí je na radě či zastupitelstvu. Mu-
sím však říci, že jsem rád, že se jasně stabilizo-
vala možnost víceletých grantů. Je to velkou 
pomocí pro projekty, jež jsou pro ostravskou 
kulturu významné a žadatelé mohou projek-
ty, hlavně velké festivaly, tvořit s  dostateč-
ným předstihem a také jim to umožnuje lepší 
přístup v  žádostech o dotace ministerské. 
Navýšení celkového objemu finančních pro-
středků pro dotace bylo mým hlavním cílem. 
Podporujeme tak potenciál kreativních lidí 
ve městě. Ostrava dostala přívlastek město 
festivalů, a to považuji za velký úspěch. Pe-
níze do kultury považuji, a vždy jsem ostatní 
přesvědčoval, jako investici, která se vrátí na 
turistech, a v následné generaci, která bude 
vnímat kulturu jako samozřejmou součást ži-
vota díky dostupnosti a rozmanitosti kultury 
ve městě.  

„Podporujeme tak potenciál kreativních lidí  
ve městě. Ostrava dostala přívlastek město  
festivalů, a to považuji za velký úspěch.“

Rozhovor se známým hercem divadla Mír 
a komunálním politikem za hnutí Ostravak

Vladimír Polák
Rozhovor



Prach – slovo, které nikdo nemá rád aneb 
ve zdravém městě, zdravý (vz)duch.
Prach a vůbec špatné ovzduší nám všem v Ostravě doslova otravuje 
život. Jistě, nikdy u nás nebude vzduch čistý jako na Šumavě, to však 
neznamená, že budeme nečině přihlížet tomu, jak ničí naše zdraví 
a zdraví našich dětí.

Čisto ve městě 
i na městě!

Sbíráme prach 
ve městě 
a hlídáme 
hýření na městě!

Prach se postupně začal sbírat i  v  dalších městských obvodech 
a dnes jsme na číslovce vyšší než 5 000 tun, a to už je úctyhodné 
číslo. O tom, že boj s poletujícím prachem nás opravu trápí, svědčí 
i náš další počin. Jsou jimi okrasné záhony podél cest a na rušných 
křižovatkách. Ty první (na Sokolské třídě a Mlýnské ulici v Moravské 
Ostravě a  Přívoze) letos oslaví už osm let. Od  té doby jich přibylo 
několik desítek napříč celým města. Kromě toho, že rostliny na sebe 
vážou prach, jsou barevné i krásné a lidem dělají radost. Navíc jsou 
v místech, kde ještě nedávno byla šedivá dlažba, asfalt nebo beton.

Vedle chodníků a cest jsme si začali všímat také tramvajových kolejí. 
Ono je fajn mít nové tramvaje, pokud však jezdí po staré trati vysypa-
né štěrkem, mnoho z jejich moderních vlastností zanikne. Stejně tak 
má člověk úplně jiný pocit, když se v horku dívá na zaprášené koleje 
a čeká, až se k němu dohrká tramvaj nebo když na ni čeká u zeleného 
pásu, který navíc tlumí vibrace a hluk. 

Úseky životního prostředí v Ostravě i na kraji opanovali v posledních 
letech politici z hnutí ANO. O tom jak nenápadně a skrytě podporují 
velké znečišťovatele ve městě, si napíšeme v září.

My jsme však nesložili ruce do klína, a i s omezenými možnostmi se 
drobnými krůčky snažíme ostravské ovzduší zlepšovat. Trochu zjed-
nodušeně se dá říct, že prach, který neposbíráme, vydýcháme. Kolem 
cest a na chodnících se víří zespodu, takže ho jako první a nejvíce 
dýchají naše děti a pak my dospělí.

Začali jsme už před jedenácti lety, kdy jsme v centrálním obvodě na-
šli v garáži technických služeb zaparkované kropící vozy. S poukazem 
na to, že je příliš drahé stříkat na chodníky pitnou vodu, se využívaly 
jen zřídkakdy. S tímto argumentem jsme se nehodlali smířit. Zamysleli 
jsme se a našli řešení. Začali jsme odebírat vodu z hydrantů, která 
nepodléhá platbě stočného a  náklady jsou několikanásobně nižší. 
Stačilo tak málo a narodil se Prachostřik. Vlhký prach tolik nepole-
tuje a v horkých letních dnech příjemně osvěží vzduch v rozpálených 
ulicích města.

Šli jsme dále a nakoupili moderní samosběrné 
stroje. Sami jsme byli překvapení kolik tun 
prachu dokázaly na chodnících sebrat. V roce 
2014, kdy městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz měl flotilu 3 prachožroutů, jsme ročně 
nasbírali až 500 tun prachu. 
Ve vedení města jsme se sbíráním prachu pokračovali a zašli ještě 
dále. Využili jsme možností městské společnosti Ostravské komuni-
kace a.s., vyčlenili prostředky z rozpočtu města a nad rámec zákonné 
povinnosti spustili tzv. nadlimitní čistění. Již pátým rokem se tak daří 
posbírat 4 402 tun prachu ročně v rámci celé Ostravy.

V roce 2014 jsme 
v Moravské Ostravě 
a Přívozu vysadili 
první extenzivní 
záhon

První vlaštovku jsme vyzkoušeli v roce 2017 na Frýdlantských mos-
tech, na místě, kde tramvajová trať překonává údajně nejvyšší stou-
pání ve  městě. Mezi kolejemi je instalován protihlukový absorbér, 
který navíc při dešti zadržuje vodu. Tu pak postupně uvolňuje do okol-
ního ovzduší. Nahoře je porostlý rostlinou zvanou rozchodník, která 
v průběhu roku kvete a zajímavě tak mění barvy. Experiment se pove-
dl a dnes se „zelenými kolejemi“ můžete setkat i na dalších místech 
v Ostravě.

Každý výše sepsaný odstavec představuje 
kámen do pomyslné mozaiky lepšího ovzduší 
v Ostravě. Každý takový kámen nebo třeba 
jen kamínek má význam.  Ve skládání této 
mozaiky proto budeme pokračovat i dále. 
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Naši kandidáti 2022 - město 
Seznamte se, prosím.

Člověk plný nápadů a vizí, které umí 
dotáhnout do konce i přes případné 
překážky. Své schopnosti prokázal, 
když působil tři roky jako radní města 
pro dopravu. Náročný, přesto skrom-
ný člověk. Když ho poznáte osobně, 
přesvědčíte se, že pro Ostravu dýchá 
a je to jeho srdcovka. 

Polda je chlap, který jako první Čech 
vylezl nejvyšší horu světa. Během 
expedice dokonce zachraňoval život 
jednomu z horolezců. Je stále aktiv-
ním sportovcem a nepřestává cesto-
vat po světě. S naším hnutím se do-
stal i do Senátu, ve kterém už druhé 
období hájí zájmy našeho regionu.

Žena, která to umí nejen s čísly. 
Stejně jako své rodinné finance řídila 
zodpovědně i městský rozpočet. 
Za jejího působení ve funkci náměst-
kyně primátora pro finance snížila 
zadluženost města, prosadila mož-
nost placení nejrůznějších poplatků 
platební kartou. Zasadila se o vyvá-
žený přístup finanční podpory mezi 
jednotlivé obvody.

Uznávaný ortoped, který je v našem 
hnutí již druhé volební období. Neumí 
sedět s kamarády u piva, stěžovat 
si a nic nedělat. Taky od pacientů si 
vyslechne mnoho podnětů a stížností 
a má zájem se jim věnovat a řešit.

Nejlépe z nás se orientuje v prostředí 
Magistrátu města Ostravy. Dlouhá 
léta se věnuje sociální oblasti, proto 
bylo samozřejmostí, že měl na městě 
v gesci zdravotně - sociální resort. 
Má respekt napříč celým společen-
ským prostředím. Dokázal uklidnit 
situaci v městské nemocnici Fifejdy 
a s odborným týmem připravil pod-
mínky a plány pro její rozvoj.

Rodilý Porubák – školku, ZŠ, střední 
školu i VŠ vystudoval v Porubě. Je 
mezinárodní auditor, který již druhé 
volební období hlídá dění v tomto 
obvodě jako člen finančního a kont-
rolního výboru. Letos jde ve volbách 
hájit zájmy všech Porubáků do města 
(od Průběžné až po Porubský le-
sopark). 

Kdo by neznal Vávu. Komediant  
každým coulem, ale politiku už něko-
lik let bere vážně. Snaží se prosazovat 
rozvoj kultury v Ostravě, větší důraz 
klade na neinvestiční podporu.  
Jak sám říká, prostoru, kde jde dělat 
kvalitní kultura je dost, důležité je zde 
přilákat lidi ze všech společenských 
skupin.
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Takto zní slova Tomáše Málka, předsedy 
Ostravak, hnutí občanů. „Jednou z  našich 
priorit je čisto a pořádek v ulicích, parcích  
a všude kolem nás. Podporujeme a jsme 
rádi za práci lidí, kteří každý den dbají  
o čistotu v  jednotlivých částech Ostravy. 
Je však mnoho míst, kde se odpadky válí 
v trávě či křoví, které lidé využívají k tvoře-
ní černých skládek,“ dodává Tomáš Málek. 

„Nebaví nás při procházkách s dětmi, se psy 
či přáteli kličkovat mezi pohozeným smetím, 
a proto se každoročně připojuje naše hnu-
tí k  celorepublikové akci Ukliďme Česko,“ 
řekla Petra Bernfeldová, která má v hnutí na 
starost organizaci nejrůznějších akcí. Kromě 
této akce však pořádáme i menší úklidové 
happeningy, které mají ekologický a osvě-
tový význam nejen pro naše děti. Mnohdy 
uklízíme i méně známá místa, takže plní  
i poznávací charakter. V  době covidu jsme 
naše aktivity trochu omezili, ale už loni jsme 
zase přidali na tempu. Letos tomu není jinak. 
S  úklidy jsme začali v  dubnu a postupně 

Nejsme lhostejní k odpadkům 
na zemi. A co vy?

Čistá Ostrava

uklízíme místa napříč celou Ostravou. Máme 
za sebou úklidy ve Vítkovicích, ve Svinově, 
na Jihu, v Porubě i na Slezské. Uklízet plá-
nujeme i přes prázdniny a na podzim. Velmi 
si ceníme a neodmítáme, když se do našich 
akcí zapojí i široká veřejnost. Stačí si vzít 
pevnou obuv, vhodné oblečení, rukavice  
a dobrou náladu. My zajistíme pytle a odvoz 
nasbíraného odpadu. Někdy se nestačíme 
divit, co za nepořádek v  přírodě najdeme. 
Za zcela běžné již považujeme dětské pleny, 
pneumatiky, plechovky a papírky. Kuriozita-
mi našich úklidů byla sekyra, hromady kabe-
lů už prorostlých v zemi, rám jízdního kola  
a dětské papírové bankovky. Kdy jsme si 
nejprve mysleli, že jsme objevili poklad.

O akcích se můžete dozvědět na našem 
facebooku a webu. Budeme taky rádi, když 
se aktivně zapojíte do výběru míst, které si 
zaslouží uklidit. 

Své tipy posílejte na e-mail 
bernfeldova@ostravak.cz.

„Chceme 
bydlet 
v čistém 
městě a 
nebojíme 
se přiložit 
vlastní ruce 
k dílu“



Ve snaze nás poškodit, znechutit nebo 
umlčet, si pak v různých časech a s různou 
intenzitou vymýšlejí nejrůznější pomluvy. 
Jedna z hlavních pak je ta, že svým půso-
bením bráníme nových výstavbám a rozvoji 
města. Čas a výsledky naší práce ukazují, 
že pravdou je pravý opak. Při popisu, jak 
tomu doopravdy je, začneme u historické 
stavby, o níž se v posledních týdnech mnoho 
píše i mluví. U záchrany a opravy historické 
budovy jatek v centru města. Jak se to vše 
seběhlo a jaká byla naše role si, můžete 
podrobně poslechnout v našem podcastu 
na YouTube pod názvem podcast ostravak#1 
a také na Spotify.  O tom, že chátrající jatka 
byla ostudou města, svědčí i to, že o jejich 
záchraně dlouhá léta mluvilo mnoho politiků. 
Kromě líbivých slov a alibistických výmluv 
však ve skutečnosti neudělali vůbec nic. 

Smutným hrdinou zůstává bývalý, nechvalně 
proslulý, primátor Petr Kajnar, který si opra-
vu budovy jatek dokonce napsal na volební 
billboardy. V nicnedělání pokračoval také 
jeho nástupce Tomáš Macura. Věci se tak 
daly do pohybu až v roce 2016 po nástupu 
hnutí Ostravak do vedení města. Při velmi 
složitých jednáních se společností Bauhaus, 
které budova a okolní pozemky patřily, jsme 
využili zkušeností Lukáše Semeráka. Trvalo 
to pár měsíců a podařilo se. Nemovitos-
ti město odkoupilo do svého vlastnictví. 
Následovala historicky první novodobá 
architektonická soutěž na realizaci projektu 
a zajistili jsme potřebná povolení. Výsledek si 
na podzim můžete prohlédnout sami. 
Ne každý chce anebo si může dovolit bydlet 
ve vlastním, proto jsme se zaměřili na ná-
jemní bydlení. Město Ostrava, resp. městské 

Tvoříme město. 
Od historie do budoucnosti.

Je o nás známo, že se nebojíme, nepodléhá-
me tlaku a umíme sáhnout po odvážných ře-
šeních. Pod vedením Petry Bernfeldové jsme 
v roce 2014 přestěhovali radnici městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do opuš-
těné budovy bývalé spořitelny na náměstí 
Dr. Edvarda Beneše. A právě Petra Bernfel-
dová stála u zrodu myšlenky rozšířit bytový 
fond o úplně nové a moderní byty. Vznikl tak 
projekt výstavby bytového domu na ulici 
Janáčkova. Také u této stavby jsme vyřídili 
veškerá povolení a dnes již dům s 26 byty 
obývají noví obyvatelé centra města. Největ-
ším počinem v oblasti výstavby jsou takzva-
né Lauby - místo v samotném srdci města. 
Generace našich prarodičů a rodičů si na něj 
vzpomínají v jeho bujaré podobě. Naše ge-
nerace zná toto místo pouze jako betonovou 
plochu nevzhledného parkoviště. Jsme hrdí 
na to, že naše děti si to tady budou pama-
tovat jako na místo plné života. Řekli jsme 
si, že tímto časopisem vám nebudeme kazit 
léto, a tak o tom, jak primátor Macura i tento 
projekt pošpinil laciným kšeftem s obecními 
penězi, napíšeme až v září. 

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.

Skutečnost, že 
nejsme politic-

kou stranou, 
nýbrž uskupe-

ním normálních 
lidí, kteří se řídí 
především zdra-

vým rozumem, 
často dělala 

(a mnohým do-
dnes dělá) stan-

dardním poli-
tickým stranám 

vrásky. 

obvody jsou pro nájemníky seriózní a stabilní 
partner. Bohužel disponuje malým počtem 
nájemních bytů, což pokládáme za chybu, 
a tak jsme se dali do práce. V historickém 
centru města na rohu ulice Střelniční stojí 
krásný dům. Ti dříve narození si možná vzpo-
menou na hospůdku U sudu, která bývala 
v jeho přízemí. Dům patří městu. To se však 
k němu dlouhá léta chovalo macešsky, dům 
postupně chátral a město do něj prakticky 
neinvestovalo. Přitom se jedná o opravdu 
pěkný dům na lukrativním místě. Neváhali 
jsme, dům jsme opravili a dnes je v něm 11 
bytů. Zajímavostí je, že dům byl původně 
bytový, takže jsme mu vlastně vrátili jeho 
původní funkci. Velmi podobný případ se 
odehrál na křižovatce ulic Husova a Ve-
leslavínova. Domy v majetku města v ulici 
s bytovými domy nepochopitelně sloužily 
ke kancelářským účelům. 

Navrhli jsme jejich zpětnou 
konverzi a dnes zde je 23 bytů 
s několika desítkami 
nájemníků. 

Zpět na Lauby. O tom, že se jedná o opravdu 
lukrativní místo svědčí i skutečnost, že o po-
zemky byl v nedávné minulosti velký zájem. 
Došlo k jejich prodeji za účelem výstavby 
dalšího obřího nákupního centra. Naštěstí 
z toho sešlo, město získalo pozemky zpět 
a my jsme tak stáli před rozhodnutím, jak 
s nimi naložit. Všichni dlouhá léta mluvíme 
o oživení centra města. No a živo je tam, kde 
bydlí lidé. Příliš jsme tak neváhali a začali při-
pravovat projekt rezidentního bydlení. Opět 
jsme využili našich zkušeností a s vědomím 
toho, že se jedná o opravdu prestižní adresu, 
se dohodli s předními tuzemskými archi-
tekty. Zajistili jsme archeologický průzkum 
a  příslušná povolení a dnes se již staví. Náš 
plán, aby město vlastnilo jeden dům určený 
pro seniory a čtyři domy nájemní sice nevy-
šel, radost z toho, že se centrum města díky 
nám rozvíjí, však máme.  
Věříme, že se dočkáme i námi napláno-
vaného projektu bytového domu na ulici 
Biskupské. Rovněž v místě, kde dnes stojí 
nevzhledné, zaprášené parkoviště. 

Víme, že pro zdravý rozvoj města 
je důležité dostupné bydlení. 

Naše iniciativa
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Ing. David
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Jana
Jeraka

Jiří
Brůna

Ing. Květoslava 
Hrabovská

Nový lídr pro Porubu s mužským šarmem a umě-
ním komunikace. Díky své profesi umí vnímat 
a zná potřeby mladší generace, která je budouc-
ností tohoto městského obvodu. Nechce, aby 
mladí odešli, proto hodlá podporovat projekty, 
které je ovlivní v rozhodování.

Nová tvář naší kandidátky. Nové nápady. Nové 
vize. Již „zahnízděná“ náplava ze Svinova, kde 
dlouhá léta získával zkušenosti z úřadu. Podílí se 
na sportovním a společenském životě v Plesné. 
Plesné má co nabídnout, protože ví, že se má 
kam rozvíjet. Do rozhodování o chodu obce chce 
zapojit spoluobčany.

Hrabová ještě nikdy v historii neměla starostku. 
Tak proč by tomu nemohlo být letos jinak? Možná 
trochu introvertní, ale umí argumentovat důležité 
věci. Má vizi a umí naslouchat. Nerozhádá lidi, na-
opak je stmelí. Štvou ji lenoši a lháři. Má vysokou 
odborností především v oblasti ekonomiky a fi-
nancí. Empatická milovnice přírody. Znáte snad 
lepšího kandidáta na starostku obce?

Ing. Roman
Goryczka 

Ing. Ivona
Vaňková 

Člověk, který se zasazuje o rozvoj nejen Koblova, 
ale hlavně celé Slezské Ostravy. V gesci má ak-
tuálně finance a resort školství sportu a kultury. 
Stačí se jen podívat a je vidět, že školy i školky 
ve Slezské Ostravě prokoukly z venku i zevnitř. 
Areál sportoviště v Koblově je výstavní skříní 
a ve Slezskoostravské galerii stále organizuje 
nějaké výstavy workshopy a dílničky. 

Dlouhá léta bydlí na sídlišti Kamenec a zná ho 
jako všechny své boty ve skříni, a že jich není 
málo. Každý den vnímala špatný stav chodníků, 
nebezpečný přechod přes ulici Bohumínskou, 
chybějící bezpečnostní kamery a další problémy 
včetně parkování, které sloužilo všem, kromě 
obyvatel sídliště. To vše dokázala změnit. Postup-
ně by takto chtěla upravit všechna problémová 
místa Slezské Ostravy.

Jana nemá ráda nesmyslná rozhodnutí a má 
organizační schopnosti podpořené zkušenostmi. 
Coby vedoucí správy nemovitostí a členka vý-
boru několika společenství vlastníků zná názory, 
problémy a požadavky občanů žijících nejen v Po-
rubě. Má dlouholetou praxi s plánováním investic 
a aktivním získáváním dotací. Ráda pomáhá lidem 
a chce přispívat pouze ke správným a promyšle-
ným rozhodnutím s vazbou na budoucnost.

SLEZSKÁ OSTRAVA

PLESNÁ

SLEZSKÁ OSTRAVA

PORUBA

PORUBA

HRABOVÁ

Naši lidé

Ing. Petra 
Bernfeldová 

Ing. Daniel
Žitník 

Ing. Robert 
Adámek 

Richard
Čermák 

Bc. Zdeněk 
Hűbner, MBA 

Mgr. Dagmar 
Hrabovská 

Naši kandidáti 2022 - městské obvody
Seznamte se, prosím.

Žena s energií, které má na rozdávání. Dnes 
je naším rádcem, pomocníkem, stmelovačem 
i hnacím motorem. Svou práci starostky dělala 
zodpovědně, přirozeně a s láskou. Zná každoden-
ní problémy svého obvodu a věnuje jim neustále 
pozornost. Má stále otevřené oči, ať už cestou 
do práce, v práci, na odpolední kávě nebo pro-
cházce v parku. Naslouchá lidem a pořád hledá 
inspirace k rozvoji Moravské Ostravy a Přívozu.

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

OSTRAVA-JIH

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

SVINOV

OSTRAVA-JIH

VÍTKOVICE

Člověk, který má rád přírodu i historii. Jedním 
z jeho životních cílů je zmapovat historii Svinova 
a předat ji mladším generacím moderními způso-
by. A budoucí rozvoj Svinova s tímto úzce souvisí, 
proto nestojí nečinně v koutě a z pozice místosta-
rosty pro to dělá maximum.

Manažer s citem pro komunikaci, zodpovědnost, 
preciznost a velkým smyslem pro detail. Je to 
jeden z nejaktivnějších opozičních zastupitelů 
v Moravské Ostravě. Má široký záběr od financí až 
po kulturu. Působí v mnoha komisích a výborech, 
kam chodí vždy dobře připraven. Leží mu na srdci 
zvelebování centra města, kde již dlouho žije. Vadí 
mu nerespektování pravidel a je přímo alergický 
na vytáčky a lži.

Náš starosta s ambicemi, aby Vítkovice byly srd-
cem města. Velmi rychle se vžil do své role a lidé 
si cení jeho práce, kterou za krátké období stihl 
udělat. Je toho tolik, co nestihli někteří ani  
za více volebních období. Vnesl život do Sadu 
Jožky Jabůrkové, ve kterém je nově agility park  
a workoutové hřiště. Podílí se na rozvoji nájem-
ních bytů a vítkovického hřbitova. Jestli chcete 
lepší Vítkovice, chtějte Richarda za starostu! 

Skaut, který pečuje o zeleň a čistotu městského 
obvodu Ostrava-Jih. Dělá vše pro to, aby se zde 
lidem dobře žilo a aby se ke všem lidem a částem 
obvodu přistupovalo stejně.  Zasadil se o nákup 
nových strojů pro technické služby, o vytvoření 
generelu zeleně, výsadbu květinové loučky, opra-
vu stovky kilometrů chodníků, nová sportoviště  
i proměnu betonových zídek v umělecké plochy  
s přírodními motivy.

Zkušená pedagožka s dlouholetými zkušenostmi 
ve funkci ředitelky, které nyní jako místostarostka 
využívá k tomu, aby rozvíjela školství v obvodu 
Ostrava-Jih. Hodně času věnuje také zkvalitnění 
života seniorů přípravou a zajišťováním společen-
ských a kulturních akcí. Obojí se jí daří a byla by 
škoda, kdyby v tom nemohla pokračovat.
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Ostravak, hnutí občanů je parta lidí, kteří  
se ničeho jen tak nezaleknou. Před problémy 
neschovávají hlavu do písku, naopak hledají 
řešení. Umí spojit síly, dělat dobročinné věci  
a pomáhat potřebným. 

Ohlédnutí 
Ostravaka 

za covidem

Společně
jsme to zvládli

O tom jste se mohli přesvědčit v roce 2020, kdy vypukla pandemie 
nemoci COVID-19 a ze dne na den jsme se všichni ocitli v situaci, kte-
rou jsme si nedovedli představit ani v tom nejstrašnějším snu.    

Rozvezli jsme 
téměř

 3 000 
obědů.  

Pomáhali jsme 
seniorům 
s nákupy, 

venčením psů 
apod. 

Ušili jsme několik 
stovek roušek.

Nakoupili jsme 
ochranné pomůcky 
a ovoce do domovů 

pro seniory. 

Roznesli jsme 12 600 
respirátorů do domovů zvláštního

 určení a sociálních služeb. 

Ušili jsme několik stovek roušek.
Vláda nařídila nošení roušek, ale nezajistila jejich dostupnost. A tak 
nezbývalo nic než si tento ochranný prostředek vyrobit. Ušili jsme 
několik stovek roušek, kterými jsme obdarovali jednotlivce, rodiny 
s dětmi, seniory, pracovní kolektivy, ale i příslušníky Policie České re-
publiky.

Rozvezli jsme téměř 3000 obědů. 
Za  období osmi týdnů jsme ve  spolupráci s  restaurací Au Père 
Tranquille v centru Ostravy a našimi dobrovolníky rozvezli necelých 
3000 obědů. Obědy jsme zároveň finančně dotovali díky příspěvkům 
našich příznivců a podporovatelů, ale i finančnímu daru senátora Leo-
polda Sulovského a tak senioři měli oběd za 59 Kč.

Pomáhali jsme seniorům s nákupy, venčením 
psů apod. 
Při rozvážení obědů jsme zjistili, že senioři jako nejvíce ohrožená sku-
pina potřebují v období nouzového stavu pomoc ještě v jiných oblas-
tech. Naši dobrovolníci jim pravidelně chodili na nákupy, vypomáhali 
s venčení psů, ale i jsme s nimi byli v kontaktu po telefonu.

Roznesli jsme 12 600 respirátorů do domovů 
zvláštního určení a sociálních služeb. 
Díky spolupráci Senátu České republiky a  Taiwanu dostával každý 
senátor měsíční příděl respirátorů po dobu šesti měsíců. Jak s nimi 
naložili ostatní nevíme. Náš senátor Leopold Sulovský je každý mě-
síc odvezl do některého domova zvláštního určení na území města 
Ostravy.

Nakoupili jsme ochranné pomůcky a ovoce 
do domovů pro seniory. 
Díky finančním darům našich členů, příznivců a podporovatelů jsme 
mohli darovat do některých domovů pro seniory ochranné pomůcky 
a ovoce.
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na Ostravak, hnutí občanů, Brandlova 6, 702 00 
Ostrava, nebo e-mailem na redakce@ostravak.cz. Uveďte prosím své 

kontaktní údaje – jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. 

Pět vylosovaných výherců bude odměněno  
knihou Cesty do ostravského (v)nitrozemí.

Výherní křížovka
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Sledujte pravidelně naše webové stránky www.ostravak.cz nebo facebookový profil https://www.
facebook.com/ostravakhnutiobcanu, kde se mohou objevit i další akce, které v termínu uzávěrky 

tohoto časopisu ještě nebyly známy. Naleznete zde také informace v případě jakýchkoli změn.

A bavit se spolu!

Kde se s námi 
můžete potkat?

Mumraj  
s Ostravakem

Odpoledne 
s Ostravakem

Běh na Emu

10. 9. Ostrava-Poruba 
18. 9. Ostrava-Jih

areál TJ Unie Hlubina, 
Moravská Ostrava

Slezskoostravský hrad

17. 9. 2022

17. 9. 2022

Programem provází 
Vladimír Polák

—
Občerstvení, zábava
 pro děti i dospělé, 
soutěže pro děti, 

skákací hrady, malování 
na obličej, klaun a hudba.

Programem provází 
Vladimír Polák

—
závody, hudba, 
dětské soutěže 

a ceny během celého dne.

Sportovní soutěže
pro děti i dospělé,

malování na obličej,
skákací hrad,
cukrová vata
a ledová tříšť,
občerstvení

vystoupení mažoretek,
Hornická kapela



Vstupenky zdarma!
Možná právě Vy držíte v ruce vstupenku na skvělé akce, 

které se budou konat v červenci a srpnu v Ostravě. 
A jako bonus i exkluzivně na vyjímečný fotbalový zápas! 

Ostrava je město, které žije. 
Rádi bychom Vás pozvali na některou z prázdninových akcí.

Co pro to musíte udělat?

Beats 
for Love

-
1.- 4. 7. 2022

Dolní Vítkovice

Colours 
of Ostrava 

-
13. - 16. 7. 2022
Dolní Vítkovice

Shakespea-
rovské

slavnosti 
18.7. - 11. 8. 2022 

Slezskoostravský hrad

Baník 
vs Celtic

Golden VIP 
13. 7. 2022

Městský stadion

Sledujte náš facebook (https://www.facebook.com/ostravakhnutiobcanu), kde 
budeme postupně vyhlašovat soutěže a jednou z podmínek bude mít u sebe  

náš časopis ve fyzické podobě nebo-li jednoduše řečeno „v ruce“.  

Držíme palce a přejeme štěstí


