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Městský obvod podporuje kulturní, společenské i sportovní akce

Slezská Ostrava 2010 - 2014
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Snahou 
vedení městského obvodu 
bylo v uplynulém volebním 
období mimo jiné podpořit 
také kulturní, společenské  
a sportovní akce.

Přínosem kulturního života obča-
nům jsou koncerty pořádané v ob- 
řadní síni slezskoostravské rad-
nice a výstavy prací významných  
i začínajících umělců a prací stu-
dentů v prostorách Slezskoostrav-
ské galerie.
První každoroční akcí, která pro-
bíhá v prostorách Domu kultury 
města Ostravy, je Společenský ples 
městského obvodu Slezská Ostrava 
a na ni v květnu navazující největ-
ší kulturní akce městského obvodu 
Den Slezské, která se každoročně 

koná v prostorách Slezskoostrav-
ského hradu. V celodenním pro-
gramu si najdou to své malí, velcí  
i dospělí diváci. 
Pro základní školy je dvakrát do 
roka pořádána sportovní soutěž  
„O pohár starosty“, kde mezi sebou 
žákovské týmy i jednotlivci sou-
těží ve florbalu, fotbalu, střelbě ze 
vzduchovky, basketbalu či atletic-
kých disciplínách - hod do dálky, 
sprint, skok do dálky apod.  Pod 
záštitou městského obvodu někte-
ří žáci základních škol vyjedou na 
celodenní výlet do ZOO, na Pus-
tevny, do jeskyní či aquaparku.
Na konci školního roku se v obřad-
ní síni slezskoostravské radnice 
koná slavnostní vyřazování žáků, 
kteří úspěšně ukončili povinnou 
školní docházku. Rady do života  

a krásná přání dostávají od pana sta-
rosty a místostarostů i s drobnými 
upomínkovými předměty a pamět-
ním listem. 
Zásadní společenskou akcí je oce-
nění občanů, kteří se významnou 
měrou zasloužili o rozvoj a prezen-
taci městského obvodu. Mezi oce-
něnými nechyběli zástupci hasičů, 
sportovců nebo těch, kteří se věnu-
jí mladým sportovcům, významné 
osobnosti kulturního života i obča-
né, kteří nezištně pořádají akce  
v místních částech Slezské Ostravy.
Před Vánočními svátky je přede-
vším pro naše nejmenší pořádána 
celostátní akce Vypouštění balón-
ků s přáním Ježíškovi, do které se 
školy a městský obvod zapojuje. 
V příjemné předvánoční atmosfé-
ře vidět v dětských tvářích úsměv 

a spokojenost je to nejkrásnější. 
Novinkou bylo v loňském roce Čer-
tí rojení z důvodu, že se celostátní 
akce Vypouštění balónků nekonala. 
I přesto měla velký úspěch a děti  
v kostýmech čertíků zpestřili před-
mikulášský večer.
Pozornost je věnována i našim 
seniorům, pro které jsou pořádány 
výlety, relaxační pobyty, pozná-
vací zájezdy a kulturní akce jako 
vinobraní, plesy, kloboukový bál  
a další. Současně jsou několikrát do 
roka pořádána setkání s kulturním 
programem jubilantů, kteří dovršili 
80 a 85 let. 
Novinkou loňského roku bylo zapo-
jení se městského obvodu Slez-
ská Ostrava do projektu Ostrava 
- Evropské město sportu 2014 akcí 
Sportovní den na Slezské. Cyklojíz-

dou či pěší chůzí občané po vyzna-
čené trase poznávali krásy Slezské 
Ostravy. Na konci je čekaly spor-
tovní soutěže a program, který před-
stavil sportovní organizace, pra-
cující s mládeží. Sportovní činnost  
a především práce s mládeží je 
každoročně podporována neinves-
tičními účelovými dotacemi.
Poslední den v roce vedení městské-
ho obvodu společně s občany před 
slezskoostravskou radnicí oslavují 
příchod nového roku akcí Slezská 
vítá Nový rok. Bujaré oslavy vrcholí 
společným přípitkem a velkolepým 
ohňostrojem.  
Fotogalerii ze všech kulturních  
a společenských akcí naleznete na 
www.slezska.cz - O Slezské Ostravě 
v záložce fotogalerie.

Vedení městského obvodu

BALÓNKY. Vypouštění balónků před radnicí. NAFUKOVACÍ STĚNA. Sportovní den Slezské Ostravy. DEN SLEZSKÉ. Každoročně na Slezskoostravském hradě.

DEVÁŤÁCI. Loučení s žáky základních škol. KLOBOUKY. Zábavné odpoledne se seniory. GALERIE. Zahájení výstavy ve Slezskoostravské galerii.

ČERTÍ ROJENÍ. Předvánoční veselí pro dětí před radnicí. SILVESTR. Půlnočním ohňostrojem vítá Slezská Nový rok.POHÁR STAROSTY. Soutěž pro žáky základních škol obvodu.
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Procházíte-li Keltičkovou ulicí ve 
Slezské, mohli jste si všimnout sta-
vebního ruchu vedle dětského hřiš-
tě. Započala zde výstavba volně 
přístupného Fitparku pro širokou 
veřejnost.
Městský obvod Slezská Ostrava, 
v rámci svého investičního plánu 
pro rok 2014, zde právě realizuje 
výstavbu odpočinkového altánku  
s přístupovým chodníkem. Altánek 
včetně piknikové zóny má vytvořit 
klidné zázemí nejen pro maminky 
a miminka a všem tak zpříjemnit 
pobyt na hřišti, zejména v horkých 
letních dnech. 
Občanské sdružení SeniorPro 
naváže na právě realizovanou část, 
další etapou, která zahrnuje poří-
zení a osazení 8 cvičebních strojů, 
sloužících k upevňování zdraví,  

procvičování svalů a rehabilitaci 
těla. Zakoupení a osazení cvičebních 
strojů finančně zajišťuje Občanské 
sdružení SeniorPro s pomocí svých 
partnerů a dárců. 
Cvičební prvky budou umístě-
ny na obecním pozemku, po stra-
nách dětského hřiště, kde je dosta-
tek volného prostoru. „Zdálo se 
nám užitečné rozšířit dětské hřiště  
o cvičebně-relaxační prvky pro mlá-
dež a dospělé, z nichž některé jsou 
zaměřeny přímo pro seniory“ - říká 
předsedkyně Sdružení SeniorPro 
Ing. Petra Fabiánová. „Vždyť děti 
s sebou většinou mívají doprovod – 
rodiče nebo prarodiče, kteří po dobu 
jejich her sedí nečinně na lavičkách, 
dohlížejí a čekají, až si děti vyhrají. 
To přímo vybízí k naplnění myšlen-
ky, aby se během té doby - a nejen 

tehdy - mohli i dospělí protáhnout, 
zacvičit si a zároveň tak šli příkla-
dem svým potomkům, že pohyb 
musí být přirozenou součástí našeho 
života.“ Tuto myšlenku podporuje  
i Revírní bratrská pokladna, která 
je partnerem projektu „Fitness park 
na Slezské“, jako moderního pro-
středku dlouhodobé prevence zdraví 
široké veřejnosti.
„Velmi nás těší vstřícnost a ochota 
vedení našeho městského obvo-
du, především paní místostarostky 
MUDr. Hany Herákové, která nám 
nabídla spolupráci a pomoc, ať již 
v přípravě projektové dokumentace 
a architektonického řešení, zhoto-
vení informační tabule, pronájmu 
pozemku nebo v úředně-právních 
záležitostech“. 
První dva stroje – šlapadlo a twist 
jsou již umístěny v horní části par-
ku. Zbývajících 6 strojů plánujeme 
umístit kolem přístupového chod-
níku, který vede k altánku, a to ve  
2. čtvrtletí roku 2015. „Ještě nám 
chybí část finančních prostředků, 
ale doufáme, že se nám do jara 
podaří celou částku na stroje zajis-
tit“ – potvrzuje tajemnice Sdružení, 
paní Barbora Šmídová. 
Celý projekt, realizovaný společně  
s vedením městského obvodu Slezská, 
zapadá do programu statutárního měs-
ta Ostravy „OSTRAVA!!! – evropské 
město sportu 2014“.
 /red/

Výstavba veřejného Fitparku

Památka na nejstarší kostel sv. Jiří ve Slezské Ostravě

Naučná tabule informuje o dávné minulosti 
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Novou 
naučnou tabuli nechal zhotovit 
městský obvod Slezská Ostra-
va ve spolupráci s Ostravským 
muzeem.

Tabule stojí v Klášterní ulici,  
v místech mezi Slezskoostravským 
hradem a kostelem svatého Josefa. 
Text na tabuli připomíná, že právě 
zde stával ve středověku nejstarší 
kostel v nynější Slezské Ostravě. 
Tabule také informuje o Sedlnic-
kých z Choltic, kterým od roku 
1508 patřilo panství ve Slezské 
Ostravě.
„Příchodem Jana Sedlnického  
z Choltic končí středověk a začí-
ná novověk. Sedlničtí měli v ději-
nách Slezské Ostravy mimořádný 
význam. Založili Hladnov i Zámos-
tí, přišla s nimi renesance,“ říká  
o dávném šlechtickém rodu Karel 
Slíva ze Slezské Ostravy, amatér-
ský historik, který vznik naučné 
tabule inicioval.
„Pomáhal jsem už před několika 
roky Klubu českých turistů s pří-
pravou naučné stezky vedoucí na 
haldu Ema, mrzelo mne, že zmínka  

o prvním slezskoostravském kos-
tele a také o Sedlnických se už na 
tabule nedostala,“ vysvětluje Karel 

Slíva důvody, pro které se rozhodl 
usilovat o novou naučnou tabu-
li. Podklady sbíral a zpracovával 

spolu s archeologem Ostravského 
muzea Mgr. Zbyňkem Moravcem. 
Část zveřejněných údajů pochází  

z Archivu města Ostravy, část 
ze Slezského zemského muzea  
v Opavě a další část také ze 
Zemského archivu v Opavě.  
„Na všem jsme pracovali již od 
začátku roku. Samotná naučná 
tabule je moc hezky udělána, 
myslím si, že je velmi přínosná,“ 
hodnotí výsledné dílo archeolog 
Moravec.
„Jan Sedlnický se stal význam-
nou osobností své doby. Mezi 
léty 1529 - 1544 byl zemským 
hejtmanem knížetství a Slezskoo-
stravský hrad se tak stal místem 
důležitých politických jednání.  
V roce 1531 se zde sešli šlechti-
ci z Moravy a Slezska, aby řeši-
li spor o hranici na Ostravici. 
Sedlnický také například využil 
přítomnosti italských zednických 
mistrů Cariose a Matyse k pře-
stavbě gotického hradu na rene-
zanční palác s rytířským sálem. 
Vytvořili reprezentativní sídlo 
se zdobenými interiéry, nejlepší 
v okolí,“ vypočítává Karel Slíva 
další zásluhy někdejšího držitelé 
slezské části Ostravy.
 /jk/

FITPARK. V bezprostředním okolí dětského hřiště vyroste altánek, přibydou  
i cvičební stroje.  FOTO/JAN KRÁL 

Mezigenerační setkávání

SeniorPro, nová nezisková organi-
zace působící ve Slezské Ostravě, 
zahájila svůj projekt „Mezigenerač-
ní setkávání“ v dubnu 2014 setká-
ním dětí z MŠ Zámostní a seniorů 
z Domova pro seniory Kamenec ve 
Slezské Ostravě. 
Dubnové velikonoční tvoření, kte-
ré se konalo v DPS Kamenec, bylo 
první akcí z celkově osmi plánova-
ných v tomto roce. 
Následovalo květnové představení 
dětí ke Dni maminek v MŠ Zámost-
ní, které děti v plné parádě předved-
ly pozvaným seniorům. V červnu se 
senioři zúčastnili zahradní slavnosti 
na krásně zrekonstruované zahradě 
MŠ Zámostní, kde zhlédli veselé 
divadelní představení a společně  
s dětmi se rozloučili se školním 
rokem a pasovali prvňáčky, kteří teď 
v září zasedli do školních lavic.
Koncem září si senioři a děti  
z MŠ Jaklovecká a Zámostní užili 
sportovní dopoledne plné soutěží  
a „drakiádu“ na zahradě Domova pro 
seniory Kamenec. Rok 2014 uzavře-
me vánočním jarmarkem a tvořivou 
dílnou, zaměřenou na adventní zvy-
ky a přípravu vánočních ozdob.
Každé setkání dětí a seniorů je 
tematicky zaměřeno a probí-

há pod vedením učitelek z MŠ  
a pracovnic volnočasových aktivit 
sociálního útvaru z Domova pro 
seniory na Kamenci. Organizátorem 
a garantem projektu je o.s. Senior- 
Pro (www.seniorpro.org).
Cílem celého projektu je rozvíjet 
mezigenerační empatii, aktivně pod-
pořit předání dovedností a zkušenos-
tí seniorů mladé generaci a naopak  
a posílit vzájemné porozumění.
Partnerem projektu je zdravotní 
pojišťovna Revírní bratrská poklad-
na, které záleží na zdraví svých 
pojištěnců a obyvatel Ostravy. RBP 
to dokazuje i podporou projek-
tu Mezigenerační setkávání, čímž 
pomáhá rozvíjet aktivity seniorů 
pro udržení jejich duševní i fyzické 
svěžesti, a za to mu patří velký DÍK. 
Každé setkání provází zájem, radost 
a smích. A co víc! Daří se rovněž 
ukázat, že i naši senioři - často i přes 
svá věková a zdravotní omezení 
- jsou neocenitelným přínosem pro 
společnost, a to díky svým bohatým 
životním zkušenostem, nadhledu, 
historické paměti a morálním zása-
dám. 

Ing. Petra Fabiánová,  

předsedkyně Sdružení SeniorPro 

/red/

SENIORPRO. Ve Slezské Ostravě začala působit nová nezisková organizace. 
 FOTO/ARCHIV 

NOVINKA. Zbyněk Moravec /vlevo/ a Karel Slíva u nově instalované tabule.  FOTO/ JAN KRÁL

Oznámení
Hřbitovní správa oznamuje 
občanům, že v době svátku 
„Památky zesnulých“ bude 
rozšířena provozní doba 
hřbitovní správy takto:

Provozní doba hřbitovní správy ve dnech 27. 10. 2014 - 2. 11. 2014

Pondělí 27. 10. 2014 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Úterý 28. 10. 2014 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Středa 29. 10. 2014 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Čtvrtek 30. 10. 2014 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Pátek 31. 10. 2014 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Sobota 1. 11. 2014 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Neděle 2. 11. 2014 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
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Základní školy Škrobálkova  
a Chrustova v rekonstrukci
Rekonstrukční práce nyní finišu-
jí hned na dvou základních ško-
lách v městském obvodu Slezská 
Ostrava. 
S opravou školy stavbaři hodně 
pokročili v Kunčičkách na základ-
ní škole Škrobálkova. Budova 
má novou fasádu, nová okna a je 
zateplena. Škola je rekonstruována 
po pětatřiceti letech.

Komplexně zateplována je také 
budova školy ZŠ Chrustova v Heř-
manicích. Škola dostává novou 
fasádu. Práce mají být hotovy 
během těchto týdnů. Zateplení 
škol je financováno z projektu 
EKOTERMO IIA Ostrava. Rea-
lizaci provádí statutární město 
Ostrava.
 /red/

ZŠ Bohumínská po opravě a před 
opravou.

Vedení bilancuje co vše se za volební období 2010 - 2014 podařilo 
Měnily se školy, byty, chodníky i domovy pro seniory
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Během 
volebního období 2010 – 2014 
doznala Slezská Ostrava mno-
ha výrazných změn.

Všechny čtyři základní školy, 
jejichž zřizovatelem je statutární 
město Ostrava, městský obvod Slez-
ská Ostrava, v uplynulých čtyřech 
letech prošly procesem revitalizace. 
Základní školy dostaly nejen nový 
kabát, ale revitalizace se význam-
ně dotkla i interiéru jednotlivých 
objektů, např. učeben, sociálních 
zařízení, šaten… Základní školy 
byly rovněž postupně vybavovány 
novými moderními pomůckami. 
Nejzásadnější proměnou prošla naše 

největší základní škola v obvodě - 
ZŠ Bohumínská. Kromě zcela nové 
fasády prošly revitalizací i venkovní 
prostory, respektive celý dvůr včet-
ně zahrady.
Procesem revitalizace prošly nejen 
základní školy, ale i školy mateřské. 
Rekonstruovalo se v MŠ v Koblo-
vě na Antošovické ulici, stejně tak  
v MŠ Zámostní a v MŠ Chrusto-
va, MŠ Jaklovecká, MŠ Komerční 
a Bohumínská. Dříve šedé budo-
vy získaly veselé, barevné omítky 
/například MŠ Jaklovecká nebo  
MŠ Komerční/, interiéry mateř-
ských škol rovněž prošly moderni-
zací, a to včetně sociálních zařízení 
/MŠ Bohumínská/. Nově upraveny  

a někde i zcela změněny byly zahra-
dy kolem škol, které byly doplně-
ny novými herními prvky včetně 
tzv. ekologických projektů z Fon-
du životního prostředí statutárního 
města Ostravy. 
Ani na naše seniory se nezapo-
mnělo. Zásadní rekonstrukcí prošel 
Dům s pečovatelskou službou na 
Heřmanické ulici, stejně celkovou 
rekonstrukcí nyní prochází i DPS 
Hladnov, kdy cílem těchto investič-
ních projektů je zkvalitnění služeb 
poskytovaných našim seniorům. 
Nemalá pozornost vedení městské-
ho obvodu je neustále věnována 
bytovému fondu, který má Slezská 
Ostrava rozsáhlý a mnohdy tech-

nicky zastaralý. Rekonstruovány 
byly byty i bytové domy na mnoha 
místech obvodu, k těm nejviditel-
nějším patří opravené domy na ulici 
Bohumínské a Jaklovecké, podob-
ně jako v ulici Nová Osada nebo  
M. D. Rettigové.
Na mnoha místech obvodu byly zce-
la obměněny cesty i chodníky. Ať 
už na sídlišti Kamenec, na náměstí 
J. Gagarina, nebo v Heřmanicích 
v okolí ulice K Maliňáku. Oprav 
se dočkal rovněž podchod pod 
frekventovanou komunikací ulice 
Bohumínská, nebo areál chovatelů 
na Hladnově. 
Pro děti vyrostla nová hřiště, na jed-
notlivých sídlištích byly nově insta-

lovány herní prvky. K nejoblíbeněj-
ším patří nové hřiště na Keltičkově 
ulici, stejně jako hřiště naproti MŠ 
Chrustova v Heřmanicích.
Pro občany v nepříznivé sociální 
situaci byl vybudován na Bohumín-
ské ulici dům obsahující tzv. vstupní 
byty. Objekt domu byl před generál-
ní rekonstrukcí takřka v havarijním 
stavu. Nové nízkoprahové centrum 
určené zejména dětem vzniklo roz-
sáhlou rekonstrukcí domu na Holve-
kově ulici v Kunčičkách. 
Komplexně byl opraven exteriér  
a interiér naší slezskoostravské rad-
nice, kulturní památky, která v roce 
2013 oslavila stoleté narozeniny. 

Vedení městského obvodu

Bytové domy na ulicích Bohumínská 
a Jaklovecká.

Slezskoostravská radnice a její  
interiér.

Domy s pečovatelskou službou  
Heřmanická a Hladnov.

Dům se vstupními byty na ulici Bohu-
mínské po opravě a před opravou.

Hřiště na ulici Keltičkova a v Heřma-
nicích.

Náměstí J. Gagarina a podchod  
na Kamenci.

MŠ Komerční po opravě a před  
opravou.



Ve dnech 10. – 11. října 2014 se 
konají volby do Zastupitelstva 
městského obvodu Slezská Ostra-
va a dále do Zastupitelstva města 
Ostravy. Do Senátu Parlamen-
tu České republiky se tentokrát  
v městském obvodu Slezská Ostra-
va nevolí. Tyto volby nás čekají až 
za 2 roky.
Do zastupitelstva městského obvo-
du budeme volit 35 členů a do 
zastupitelstva města 55 členů. Opro-
ti posledním volbám, které proběhly 

v květnu letošního roku, se počet  
a sídlo volebních okrsků nemění.
Celkem jich v městském obvodu 
máme 27 a posuzovat naše hlasy 
bude více než 300 členů okrsko-
vých volebních komisí. Při těchto 
volbách se nevystavují voličské 
průkazy s možností volby v jiných 
místech, než je místo trvalého 
pobytu.
Do Zastupitelstva městského obvo-
du Slezská Ostrava podalo kandi-
dátní listinu a bylo registrováno 

celkem 11 volebních stran a hnutí, 
do Zastupitelstva města Ostravy 18 
volebních stran a hnutí.
Každý volič hlasuje osobně. Zastou-
pení není přípustné. Volič svou 
totožnost prokáže občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem.
Hlasovací lístky obdrží voliči do  
7. října, tj. 3 dny přede dnem voleb. 
Ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, může volič požádat 
okrskovou volební komisi o hla-
sování mimo volební místnost do 

tzv. „přenosné volební schránky“. 
Telefonní kontakty na všechny 
okrskové komise jsou zveřejněny 
na úřední desce a na webových 
stránkách městského obvodu.
Hlasování probíhá tajně a volič 
může volit nejvýše tolik kandidá-
tů, kolik členů zastupitelstva má 
být voleno. Volič může na hlaso-
vacím lístku označit křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, 
a to v kterékoli volební straně, 
nebo označí křížkem nejvýše jed-

nu volební stranu a zároveň může 
označit křížkem další kandidáty. 
Takto volí přednostně jednotlivě 
označené kandidáty. Bližší infor-
mace o volbách jsou uvedeny  
v zákoně č. 491/2001 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů,  
v platném znění, a na webových 
stránkách městského obvodu Slez-
ská Ostrava  www.slezska.cz

Ing. Petr Tobolík, 

vedoucí odboru vnitřních věcí
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Nové sloupy pro trolejbusovou 
dopravu vyrůstají v těchto týdnech 
na Těšínské ulici. Stavebníci rov-
něž připravují v oblasti Hranečníku 
dopravní terminál. 
„Cílem projektu je výstavba nové 
trolejbusové trati v délce zhruba 
2,6 kilometru, vedené od mostu 
Miloše Sýkory (křižovatka ulic 28. 
října – Bohumínská) po ulici Těšín-
ské do prostoru u ulice Počáteční, 
kde je připravováno vybudování 
přestupního terminálu Hranečník,“ 
říká mluvčí města Andrea Vojkov-
ská. Jde o projekt statutárního města 
Ostravy.
„Realizací tohoto úseku trati dojde 
k trolejovému propojení s centrální 

částí města a tím současně k nahra-
zení stávající příměstské autobuso-
vé dopravy a následnému snížení 
ekologické zátěže vlivy dopravy,“ 
doplňuje Vojkovská.
Stavba je hrazena z programu Česko 
– Švýcarské spolupráce, kde statu-
tární město Ostrava hradí 15 pro-
cent uznatelných nákladů (cca 10,5  
mil. Kč) z celkového objemu  
(cca 70 mil. Kč). Fyzické ukončení 
stavby by mělo být do konce roku  
2014 s tím, že úplné ukončení bude 
až po výstavbě terminálu Hranečník, 
do kterého trolejbusová trať vede.  
Terminál má být hotov na přelomu 
let 2015/2016. 

/red/

Sloupořadí na Těšínské ulici

TĚŠÍNSKÁ. Podél cesty rostou nové sloupy pro trolejbusovou dopravu.  
 FOTO/JAN KRÁL

Již 16. ročník cyklojízdy ost-
ravských starostů, který proběhl  
v pátek 19. září za tradičně krásného 
podzimního počasí, hostil 35 aktiv-
ních účastníků. 
Jízda patřila k těm náročnějším, 
trvala pět a půl hodiny a cyklisté na 
ní navštívili šest městských obvodů, 
ve kterých měli zastávky s odbor-
ným komentářem. Trasa měřila 35 
kilometrů.
„Účelem akce bylo seznámení  
s novými stavbami a opatřeními 
pro cyklisty a propagace cyklistické 
dopravy jako prostředku dopravy do 
zaměstnání, škol a samozřejmě i pro 
rekreační účely,“ říká městský cyk-
lokoordinátor Ing. Martin Krejčí.
Starostové startovali v obvodu 
Ostrava-Jih, kde viděli dokončo-
vaný podchod a cyklostezku mezi 
Pavlovovou a Plzeňskou ulicí, 
betonovou stezku v Bělském lese, 

opatření pro cyklisty na Vaňkově 
ulici, prohlédli si též nové stoja-
ny pro cyklisty před poliklinikou  
v Hrabůvce a dokončený podchod  
u zastávky Hrabůvka kostel, kterým 
prochází i cyklistická trasa C. Dále 
cyklisté projeli opravenou lávkou  
v Hrabové, kterou Ostravské komu-
nikace upravily pro snazší průjezd 
cyklistů a in-line bruslařů. Trasa 
jízdy pokračovala po nové stezce 
ve Slezské Ostravě podél Ostravi-
ce, projektanti seznámili všechny 
přítomné s připravovanou stezkou 
mezi Slezskoostravským hradem, 
Hranečníkem a ÚMOb Radvani-
ce a Bartovice. Pak členové pelo-
tonu vystoupali do Michálkovic, 
kde se seznámili s pokroky v tom-
to obvodě a pokračovali směrem  
k ZOO, kde je k vidění první spo-
lečný pruh pro autobusy a cyklisty 
v Ostravě.

Další zastávka byla u opravované 
školy na Chrustově ulici, kde měst-
ský obvod Slezská Ostrava připravil 
pro všechny malé pohoštění.  Sta-
rostové si zde prohlédli opravova-
nou školu, rekonstruovanou školku 
a nové dětské hřiště. Viděli také dal-
ší etapu stavby Regenerace sídliště 
Muglinov, jejíž součástí je i cyklo-
stezka.
Jízda pokračovala do centra města 
na Matiční ulici, kde se nově otevřel 
protisměrný pruh pro cyklisty a dále 
po slezskoostravském břehu řeky 
až do Koblova. Pod Landekem byl 
začátkem září znovuobnoven pro-
voz na stezce díky stabilizaci svahu, 
který s dalšími úpravami provedlo 
město Ostrava. Jízdu ukončili sta-
rostové v Petřkovicích, kde viděli 
stavbu cvičné horolezecké stěny  
a pruhy pro cyklisty na Hlučínské 
ulici. /red/

Jízda starostů vedla také Slezskou Ostravou 

JÍZDA. Starostové odjíždějí z hřiště ZŠ Chrustova.  FOTO/ARCHIV

KYNOLOGOVÉ. Závodu se zúčastnilo 25 kynologů.  FOTO/ARCHIV

Volby do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

Dne 23. srpna jsem navštívila 
hudební akci Rock-Fest pořá-
danou v prostorách Slezkoo-
stravského hradu. Bohužel se 
mně přihodila nepříjemná věc, 
že po návratu jsem zjistila, že 
postrádám peněženku. Vzhledem  
k tomu, že jsem v ní měla celkem 
vysoký finanční obnos, ztráta mě 
dost mrzela. Nicméně jsem se se 
ztrátou vyrovnala, jelikož jsem  

v žádném případě nepočítala s tím, 
že bych se s peněženkou, navíc  
i s veškerým obsahem někdy setka-
la. Ale stalo se. Navštívil mě pan 
Marcel Pažický, který je pořada-
telem festivalu a peněženku mně 
i s penězi vrátil. Mé překvapení 
bylo veliké a vůbec jsem to neče-
kala. Také proto, že v peněžence 
jsem neměla občanský průkaz, ale 
jen průkaz zdravotní pojišťovny 

takže vypátrat majitele muselo být 
pracné. Pan Pažický mně sdělil,  
že peněženku nalezl den po ukon-
čení akce v ranních hodinách, kdy 
areál hradu kontroloval. 
Ze strany pana Pažického se jed-
ná se o projev slušnosti, v dneš-
ní době plné negativních skutků  
a nepřátelských projevů mezi lid-
mi neočekávaný a málo vídaný.

Marie P.

V sobotu 20. září se na ploše cvičiš-
tě Základní kynologické organizace 
č. 537 Ostrava-Muglinov konal pod-
zimní speciální závod obedience.
„Obedience je převzatý výraz pro 
poslušnost. Jde o soutěžní disciplínu 
a typ výcviku psa,“ vysvětlil před-
seda ZKO Muglinov Petr Svačinka. 
Závodu se zúčastnilo 25 závodníků 
z České republiky i z Polska.  

Muglinovští kynologové poskytli 
na závod plochu cvičiště bezplatně,  
v rámci podpory kynologického spor-
tu ve Slezské Ostravě prováděla vete-
rinární dozor zdarma MVDr. Barbora 
Jelonková. „Obedience je v současné 
době mezi chovateli velmi oblíbenou 
disciplínou,“ připomněla pořadatelka 
závodu Julia Bukovinská.

/red/

Mezinárodní závody kynologů 

Dopis a poděkování návštěvnice Rock-Festu



strana 5 • říjen 2014 • Slezskoostravské noviny

Ostravský výtvarník představuje retrospektivu své tvorby

Dalibor Andrýsek: obrazy
SLEZSKÁ OSTRAVA/ Ostrav-
ský grafik a výtvarník Dalibor 
Andrýsek vystavuje svá díla ve 
Slezskoostravské galerii. 

Výstavu nazval Andrýsek stručně: 
obrazy. Vernisáž se konala v pátek 
12. září a doprovodilo ji Moravsko-
slezské komorní sdružení spolu se 
zpěvačkou Simonou Mrázovou.
Výstavu zahájil kurátor Ing. Milan 
Weber. „Dalibora Andrýska si 
vážím pro jeho spontánní, bez-
prostřední přístup. Ten je ale kori-
gován racionálním uvažováním,“ 
konstatoval Weber. Připomenul, že 
Andrýsek má ve své tvorbě široký 
záběr, dlouhá léta například jako 

grafik vytvářel plakáty pro Národní 
divadlo moravskoslezské.
„Jde vlastně o bilanční výstavu. 
Některé obrazy pocházejí ještě  
z 80. let, poslední jsou z toho-
to roku,“ řekl o vystavovaném 
díle Dalibor Andrýsek. „Nejde  

o žádnou tištěnou grafiku, jsou to 
skutečně obrazy, na tom jsem si 
dal záležet. Tvrdím, že bez úho-
zu štětcem není obrazu,“ dodal 
výtvarník.
Ve Slezskoostravské galerii vysta-
voval Dalibor Andrýsek vůbec 

poprvé. „Je to úžasný prostor. 
Pokaždé, když sem přijdu na ver-
nisáž, jsem ohromen. Galerie je 
opravdu architektonicky pove-
deným prostorem, výzvou pro 
každého výtvarníka. Zaplnit plo-
chy smysluplně, s nějakým kon-

ceptem, to není jednoduchý úkol. 
Nevím, jestli se mi to povedlo. 
Snažil jsem se. Ale to musí posou-
dit návštěvníci galerie,“ prohlásil 
Dalibor Andrýsek.
Výstava bude otevřena do 17. října.

/jk/

Výstava Marie Gabánkové
Výstava nazvaná Neodcházení ost-
ravské rodačky Marii Gabánkové 
bude zahájena ve Slezskoostravské 
galerii ve čtvrtek 23. října. 
Maria Gabánková se narodila v roce 
1951 v Ostravě. Vyrůstala v rodině 
malířů Antonie Laníkové-Gabánko-
vé a Jozefa Gabánka, kteří vystudo-
vali AVU v Praze. Po invazi vojsk 
Varšavské smlouvy v roce 1968 celá 
rodina odešla do Kanady. 
Figurální kresbu, malbu a grafi-
ku studovala Maria Gabánková  
v Kanadě i v USA, od roku 1990 až 
do letošního června působila jako 
profesorka od roku 1990 na Ontario 
College of Art and Design Universi-
ty v Torontu.

Portrétovala přední světové osobnos-
ti: spisovatele Josefa Škvoreckého, 
Zdenu Salivarovou, básníka Karla 
Kryla, skladatele Oskara Morawtze, 
klavíristu Antonína Kubálka, kraso-
bruslařky Áju Vrzáňovou a Miladu 
Kubíkovou a hokejistu Miroslava 
Fryčera.
Výstava Neodcházení bude podle 
autorky reprezentovat části několi-
ka sérií, které spojuje téma lidského 
těla jako poetické metafory. Někte-
ré práce budou věnovány památce 
autorčina otce Jozefa Gabánka, 
Václava Havla a Josefa Škvorec-
kého.
Výstava potrvá do 23. listopadu. 

/red/

Slezskoostravský Rock-Fest 2014
Již sedmý ročník hudebního festi-
valu Slezskoostravský Rock-Fest 
se konal v sobotu 23. srpna na Slez-
skoostravském hradě. 
Akci pořádá občanské sdružení Kul-
tura pro Slezskou Ostravu. Největ-
šími hvězdami letošního ročníku se 
stali američtí Dog Eat Dog.
„Jsme rádi, že se festival stal už tra-
diční akcí na kulturní mapě města 
Ostravy,“ řekl za pořadatele slez-
skoostravský zastupitel Ing. Marcel 
Pažický. Během sobotního odpo-
ledne a večera se na dvou pódiích 

vystřídaly například i místní kapely 
Jeseter nebo Kajsyktu. „Festival je 
koncipován jako rodinný, proto na 
hradě nechyběl ani dětský koutek,“ 
upozornil Pažický.
Organizátoři již nyní přemýšlejí  
o tom, jak připravit Slezskoostrav-
ský Rock-Fest s pořadovým číslem 
osm.
Akce je pravidelně podporována 
dotačními programy statutárního 
města Ostrava a městským obvo-
dem Slezská Ostrava.

/red/

Cyklus komorních koncertů, které 
se konají za podpory statutárního 
města Ostravy ve slezskoostravské 
radnici, pokračuje koncertem, kte-
rý se bude konat v úterý 14. října 
v 19 hodin. 
Přesvědčte se, že akordeon je 
krásný hudební nástroj, na který 
se dá hrát velmi rozmanitý reper-
toár. Vydejme se s drobnými díly 
velkých skladatelů z Ruska přes 

Čechy a Francii až do Argentiny  
a Brazílie. Skvělou průvodkyní nám 
bude Marcela Halmová, rodačka  
z Topoľčan, laureátka mnoha mezi-
národních akordeonových soutěží, 
která v současné době pedagogicky  
působí na Janáčkově konzervato-
ři, je lektorkou mnoha seminářů, 
workshopů a kurzů, koncertuje 
v České republice i v zahraničí  
a je zvána do mezinárodních porot 

významných akordeonových sou-
těží.
Spolu s Marcelou Halmovou zahra-
jí Linda Šustová na hoboj a Natalia 
Lisniak na housle.
Vstupenky na koncert si může 
zakoupit za 100 Kč ve Slezsko- 
ostravské galerii.
Případné dotazy vám zodpovíme 
na telefonních číslech 599 410 426 
a 599 410 081.

Pozvání na koncert akordeonového tria

OBRAZY. Výtvarník Dalibor Andrýsek během vernisáže výstavy. ZPĚV. Návštěvníkům zazpívala Simona Mrázová. FOTO/JAN KRÁL

NEODCHÁZENÍ. Ve Slezskoostravské galerii se představí Maria Gabánková

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava,
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava

NABÍDKA ŘÍJEN 2014 
 3. 10.  „Běh naděje“ – v Komenského sadech
 4. 10.  „Ekopouť“ – výtvarné aktivity SVČ
 10. – 13. 10. „Elááá hop!“ – „Kolem kolem Spálova“
 10. 10.  „Toulavé boty“ – „Zářivý krystal“
 10. – 12. 10.  „Život bez bariér“ – výtvarné aktivity SVČ
 14. 10.  Cyklus dětských tiskových konferencí
 25. 10.  „Veletrh hraček“ – výtvarné a sportovní činnosti SVČ
 25. – 26. 10. „Mimořádné rošťárny“ – „Víkend na kolečkách“
 28. 10.  „Veletrh hraček“ – výtvarné a sportovní činnosti SVČ
 29. 10.  „Toulavé boty“ – „Drakiáda“

PŘIPRAVUJEME:
Babičko, dědečku – pojďme si hrát, Výukové programy keramiky

VRBICKÁ 133 | HEŘMANICE

Čtyřlístek
zábavný test pro děti 
celý měsíc | během půjčování 
Máme rádi příběhy
soutěž pro děti 
celý měsíc | během půjčování 
Hry nás baví
zábavné odpoledne 
celý měsíc | během půjčování 
Tel.: v úterý 603 386 675

HLADNOVSKÁ 49 | MUGLINOV

Knihovna v pohybu
Ostrava Evropské město sportu 
2014
soutěže, kvízy, výtvarné dílny
Poplujem spolu, tam dolů..

sportovní klání na papíru
říjen│ během půjčování
Gumičkování
vyrábíme náramky z barevných 
gumiček
pondělí 13. října│ 14.00 – 16.00 
hodin
Myšpulínovy hádanky
křížovky pro znalce Čtyřlístku
říjen │během půjčování
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro 
děti předškolního věku a jejich 
rodiče
vyrábíme skřítka Podzimníčka
pondělí 20. října │ 15.00 – 16.30 
hodin
Výstava 
ZOO Ostrava – příroda na dosah
říjen │během půjčování

Literární výročí
výstavka, nabídka knih autorů:
Miloš Urban, Zdena Salivarová, 
Vojtěch Steklač
celý měsíc │během půjčování
Tel.: 599 522 200, 602 191 200

HOLVEKOVA 44 | KUNČIČKY

Skalpel, prosím!
výstavka knih s lékařskou tematikou
říjen 2014 | během půjčování
Klub záhad
malá výstavka knih T. Breziny
říjen 2014 | během půjčování
Trošku jiná – ovoce a zelenina
test pro děti 
říjen 2014 | během půjčování
Tel.: 599 522 216
Více na www.kmo.cz

Říjen v knihovnách

ROCK-FEST. Na hradě se konal  
7. ročník populárního festivalu.  
FOTO/ARCHIV
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Muži kradli kov
Na zelenou linku byla městské 
policii oznámena krádež kovového 
materiálu v blízkosti areálu Dolu 
Alexandr v Ostravě-Kunčičkách. 
Strážníci přijeli na místo a sku-
tečně uviděli dva muže (27 a 40 
let), kteří nesli na ramenou kovo-
vý materiál délky cca 2,5 metru.  
V okamžiku, kdy muži spatřili hlíd-
ku, odhodili kovový profil na zem. 
Poté se oba strážníkům přiznali, že 
kov našli ležet na hromadě odpa-
du v areálu dolu a chtěli ho zpe-
něžit ve sběrně surovin. Na místo 
byla přivolána další hlídka měst-
ské policie, která kovový materiál  
o váze 66 kg naložila a odvezla. 
Oba muži byli kvůli zjištění totož-

nosti předvedeni na policii a poté 
propuštěni. Věc byla postoupena 
příslušnému správnímu orgánu  
k dalšímu šetření.

Podezřelé vozidlo  
u areálu firmy
Pozornost strážníků městské 
policie upoutalo na noční směně  
v Ostravě-Kunčičkách osobní 
motorové vozidlo Opel, přistavené 
zadní částí k oplocení areálu sou-
kromé firmy. Vozidlo mělo otevře-
né zadní dveře a pootevřené přední 
dveře na straně spolujezdce. Část 
plechového oplocení, kde vozidlo 
stálo, byla ohnutá a zvednutá tak, 
že mezi zemí a plotem vznikl otvor 
o výšce cca 40 cm. Ke zvednutí 

plotového dílce byl použit autoz-
vedák určený k nadzvednutí vozi-
dla při výměně kola. Ten zůstal 
na místě. V blízkosti vozidla se  
v té době nikdo nenacházel. 
Když strážníci obcházeli oko-
lí, vyběhl z nedalekého křoví 
neznámý muž a dal se na útěk. 
Strážníci ho sice pronásledovali, 
ale muž se jim ztratil z dohledu. 
Ani dalšími přivolanými hlídka-
mi muž nebyl nalezen. Nicméně 
jeden ze strážníků, kteří obje-
vili vozidlo, díky dobré míst-
ní znalosti znal totožnost muže  
(21 let), kterého opakovaně řešil 
za přestupky v souvislosti s říze-
ním onoho vozidla. Informace 
pak předal Policii ČR. 

Městská policie Ostrava

V Heřmanicích pilně závodili malí cyklisté i jejich rodiče
První ročník cyklistického závodu Heřmanické kolo
HEŘMANICE/ Dne 31. srpna 
se uskutečnil v Ostravě-Heř-
manicích 1. ročník cyklistické-
ho závodu „Heřmanické kolo 
– Issanetcup“, pro děti i jejich 
rodiče. 

Nenáročná 1,8 kilometru dlouhá trať 
pro děti od 3 do 15 let přilákala vel-
ký počet dětských účastníků, kteří se 
úderem čtrnácté hodiny začali zapi-
sovat do startovací listiny. Ani aprí-
lové počasí nemohlo zastavit nadše-

ní a radost závodníků vyčkávajících 
na startu. V 15 hodin se dočkali  
a byli postupně vypouštěni na trať. 
Za mohutného povzbuzování rodičů 
a kamarádů museli nejprve zdolat 
stometrový běh kopcem od hasičské  

zbrojnice (ti nejmenší s rodiči), 
dále pak jízdu na kole v délce  
1,8 kilometru a na závěr jízdou 
zručnosti (slalom mezi kužely, pře-
jezd lávky, jízda s kelímkem vody, 
podjetí laťky). Všech 35 přihláše-
ných dětí dokončilo s úsměvem 
krásný závod. Po 16 hodině pak 
proběhlo vyhodnocení, na kterém 
byly dekorováni všichni účastníci 
krásnými pamětními medailemi, 
tričkem a cenami, na které přispěli 
sponzoři a přátelé tohoto prvního 
ročníku. Nechybělo ani občerstve-
ní a každý z účastníku klání dostal 
i opečený párek.

Po závodě si děti mohly prohlédnout 
i hasičskou techniku, kterou před-
vedli záchranáři ze stanice 112-Slez-
ská Ostrava. Po vyhlášení dětského 
závodu následovala ještě závěrečná 
soutěž pro rodiče a dospěláky, kte-
ří na retro kolech (jednalo se o kola 
starší 20 let) závodili na krátkém 
okruhu kolem hasičské zbrojnice. 
Závodem, který rozesmál a poba-
vil všechny, kdo vytrvali, bylo toto 
příjemné odpoledne zakončeno. 
Radost, smích a dobrá nálada tak 
zaplavila poslední srpnovou neděli 
v Heřmanicích.

Viktor Špaňhel

Dne 7. září se jednotka SDH Mug-
linov zúčastnila akce pořádané Čes-
kým červeným křížem pro Morav-
skoslezský kraj Hrad žije první 
pomocí, která probíhala na Slez-
skoostravském hradě již po sedmé. 
Soutěžilo se v tříčlenných družstvech, 
za naší jednotku se zúčastnili Lucie 

Bezručová, Radek Huber a Marek 
Čajan. Soutěž je konána každoroč-
ně pro nezdravotnické složky Inte-
grovaného záchranného systému, 
jakými jsou Policie ČR, Městská 
policie, Hasiči a Armáda ČR. Sou-
těžilo se na deseti stanovištích, kde 
na každém z nich byla připravená 

modelová situace z reálného života. 
Úkolem každého družstva bylo tuto 
situaci správně vyhodnotit a poskyt-
nout předlékařskou první pomoc 
postiženým osobám. 
Na této akci si naši mladí hasi-
či vyzkoušeli, jaké to je zažít pád 
z výšky s hysterickou přítelkyní, 
alergickou reakci na vosí bodnu-
tí, postřelení manželky a milence  
z manželovy ruky, psychologickou 
pomoc při skoku jednoho z páru do 
řeky bez následného vynoření, auto-
nehody s mrtvou osobou v kufru  
a agresivním řidičem a dalšími situ-
acemi, které díky skvělému masko-
vání a přesvědčivému hereckému 
výkonu figurantů byly stěží rozpo-
znatelné od reálné situace. 
Naše jednotka tuto soutěž bere jako 
odbornou přípravu pro možné reálné 
zásahy, ale i pro běžný život. Tudíž 
pro naše členy nebylo rozhodující 
umístění na předních příčkách, ale 
získaní nových zkušeností, které 
mohli přímo na stanovišti konzulto-
vat s rozhodčími Českého červené-
ho kříže.

Marek Čajan, Sbor dobrovolných  

hasičů Ostrava-Muglinov

Muglinovští hasiči opět na hradě

Poslední prázdninová sobota byla  
v Muglinově jako již tradičně věno-
vána akci s názvem „Muglinovské 
schody“. Jedná se o soutěž hasič-
ských družstev mužů a žen v požár-
ním útoku na netradiční trati. 
Nikde jinde jsme se doposud s pře-
kážkou v podobě úzkých schodů  
v polovině soutěžní dráhy nese-
tkali a jedná se tak o opravdovou 
raritu. Počasí bylo velice přívětivé,  
a tak se bylo na co koukat. Soutěže 
se zúčastnilo 13 družstev mužů  
a 8 družstev žen, které nejprve 
bojovaly o putovní poháry a finanč-
ní odměny a poté i o pěnivý mok  

a víno. Všechna družstva předvedla 
dobré výkony, vyhrát však může jen 
jeden a putovní poháry tak nejméně 
na rok získali muži z Markvartovic  
a ženy ze Závady. Pivo pak zamíři-
lo k mužům z Pustkovce a z vína se 
těšily ženy z Třebovic. 
Kdo přišel, jistě nelitoval zajíma-
vé podívané, která se mu naskytla 
a mnozí se pak díky navazující-
mu zahradnímu posezení vydrželi 
bavit až do druhého dne. Komplet-
ní výsledky, fotografie i informace  
z další činnosti muglinovských hasičů 
naleznete na www.sdhmuglinov.cz

Ivo Adámek

Muglinovské schody. 
Hasičská soutěž

ZÁVOD. Nadšení závodníci čekají na start. FOTO/LUBOMÍR ŠMÍRA

SOUTĚŽ. V Muglinově soutěžila mužská i ženská hasičská družstva. FOTO/
LUBOMÍR ČASNOCHA

NA HRADĚ. Mladí hasiči z Muglnova trénovali první pomoc. FOTO/ARCHIV

Městská policie Ostrava zve na 
další z řady bezplatných kurzů pro 
veřejnost, které pořádá v rámci pro-
jektu Bezpečnější Ostrava. Konat 
se proto bude v prostorách budovy 
městské policie na ul. Hlubinské 6  
v Moravské Ostravě ve středu  
29. října 2014 od 16:00 hodin.
Říjnové setkání s občany nese 
název Nebuď snadnou obětí. 
Hovořit se bude o prevenci trestné 
činnosti, tom, jak se nestát obětí 
trestného činu, o zásadách bez-
pečného chování, ale i o dostupné 
pomoci, které se v současné době 
obětem trestných činů dostává a 
na kterou ze zákona nají nárok. 
Samozřejmě nebude chybět oblí-

bená sebeobrana a i tentokrát bude 
připraven dětský koutek pro děti 
účastníků kurzu. 
Připomínáme, že je vhodné si  
s sebou přinést sportovní obleče-
ní (pro výuku sebeobrany), popř.  
volnější obuv na přezutí a hygi-
enické potřeby (možnost využití 
sprchy po sebeobraně). Sportovní 
obuv není třeba, výuka základů 
sebeobrany probíhá v tělocvičně 
na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme na 
tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty 
na adrese info@mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz 
přihlašovat. MP Ostrava

Městská policie zve na bezplatný 
kurz pro veřejnost
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Pohnutá historie mostu přes Odru do Hrušova
1, 2) Nejméně od 13. století je 
známa obchodní cesta, která vedla 
severním Těšínskem. Vedla dneš-
ní Slezskou Ostravou ve směru  
k Mundlochu na Hrušov, kde pro-
cházela brodem přes Odru a dále 
pokračovala na Pštinu. Je zvláštní, 
že tento archaický způsob překoná-
vání vodního toku v prostoru Hru-
šova a Koblova přetrvával v nezmě-
něné podobě až do 19. století, kdy 
přepravu osob, dobytka a povozů 
nahradil převozník. Tématem pře-
vozu přes Odru, historii mostů přes 
řeku a koblovským jezem se zabýval 
v ceněné publikaci „Koblov a hrad 
Landek v pohledu staletí“ letopisec 
Koblova František Žebrák. Ve studii 
„Utajená tragedie na Odře“ se touto problematikou zabýval i historik Milan Myška, který ovšem ve svém pojednání 
zaměnil obec Koblov s Petřkovicemi. V obou případech však obrazový aparát postrádá snímek, který by vizuálně 
přiblížil místo popisované tragédie, ke které došlo v roce 1876, kdy se pramice říčního převozníka na rozvodněné 
řece převrátila a v Odře tragicky zahynulo sedmnáct horníků z hrušovských dolů Albert a Hubert, včetně pachtýře 
převozu Grünbergera a jeho pomocníka. 
1/ Zobrazení, které by dokumentovaly prostor, ve kterém provozoval živnost převozník, není mnoho. Tento snímek 
z první dekády 20. století dokládá, že pro přepravu osob byla v té době stále používaná loďka – pramice, dobytek 
a povozy se přepravovaly na prámu. Pozornému čtenáři neunikne, že vlevo od pramice je patrné z drátu spletené 
silné vodící lano, které bylo pevně ukotvené mezi břehy. Na lano se za pomoci pohyblivého vodítka připoutávala 
pramice nebo prám, které se uváděly do pohybu za pomoci dlouhého bidla. Krajinný rámec záběru lze lokalizovat, 
jak uvádí František Žebrák… „do místa, kde koblovský potok vyúsťuje do řeky…“. 

2/ S motivem místa převozu přes 
Odru se můžeme setkat i na barev-
né litografii „Gruss aus Koblau“, 
kterou vydal Karl Grünberger /Ver-
lag von Karl Grünberger Koblau/. 
Tento vydavatel a majitel hostince 
„U převozu“ /Carl Grünberger 
Gasthaus zur Oderfurt/, dnes hotel 
Isora, vydal tuto pohlednici ve dvou 
verzích, když okénko s motivem pře-
vozu nahradil kresbou s veslařský-
mi závody. Uveřejněná pohlednice 
prošla poštou 2. 6. 1901 a byla ode-
slána z Bohumína do Terstu. Dra-
matické události onoho tragického 
březnového odpoledne roku 1876 se 
začaly odvíjet okolo 15. hodiny, kdy 
na hrušovském břehu čekal havíře, 
kteří se vraceli z denní směny, místní 

převozník. Na připravenou pramici jich pak nastoupilo včetně převozníka a jeho pomocníka asi dvacet. Asi v polo-
vině řeky spatřil převozník husu, kterou unášel dravý proud. Ve snaze o její záchranu odpojil převozník na okamžik 
pramici od vodícího lana, husu vylovil, ale už se mu nepodařilo znovu napojit pramici na vodící lano. Prudký tok 
řeky hnal uvolněnou pramici k nedalekému jezu, kde se převrhla, a ve zpěněné vodě Odry nalezlo smrt sedmnáct 
havířů včetně obsluhy.

3, 4) Jednoduchá, primitivní a v době rozvodnění řeky i nebezpečná přeprava na pramici či prámu mezi Hru-
šovem a Koblovem se začala na přelomu 19. a 20. století jevit neudržitelnou. Frekvence přepravovaných osob se  
v závislosti na rozvoji ostravského průmyslu zvyšovala a stále diskutovanější problém bezpečné přepravy přes Odru 
narůstal a musel se řešit. Za této situace obecní zastupitelstvo Hrušova dne 18. 12. 1900 rozhodlo o výstavbě mostu, 
který měl definitivně odstranit těžkosti v přepravě osob přes řeku. Následujícího roku /1901/ byla výstavba mostu 
zahájena a 4. prosince 1903 byl nově postavený most předán veřejnosti k užívání pod názvem „Kaiserin Elizabeth 
Brücke“, na památku Rakousko-Uherské císařovny Alžběty zavražděné roku 1898 v Ženevě. 
3/ Technicky zdařilý a esteticky působivý most se od svého počátku stal vděčným objektem pro fotografy a vyda-
vatele pohlednic. Tuto barevnou pohlednici například vydal v roce 1914 Hugo Niessller z Hrušova. Mimořádně 
nádherný krajinný záběr s mostem byl pořízen z úbočí Landeku a poskytuje celkový pohled na překrásnou ocelovou 
konstrukci se třemi oblouky o výšce 5,5 a délce 42,2 metru, kterou dodaly Vítkovické železárny a firma Albert Mild 
comp. z Vídně. Dobře patrné jsou i bytelné a elegantní kamenné pilíře, které v rekordně krátkém termínu postavila 
těšínská firma Ludvíka Kametiho. Nově postavený most plně vyhovoval pohraničnímu styku a mýtné se vybíralo na 
hrušovské straně, což přetrvalo do 15. března 1939, kdy bylo zrušeno.
4/ Po skončení 1. světové války a začlenění Hlučínska do Československé republiky byl most přejmenován na 
„Masarykův most“, což dokládá pohlednice, kterou pro soukromou firmu Emilie Keltičkové z Hrušova vydal nakla-
datel J. Kořínek z Moravské Ostravy. Také v době přičlenění Koblova k Německé říši byl na počest vstupu německé 
armády na území ČSR dne 14. 3. 1939 most dočasně přejmenován na „Most osvobození“ /Befreiungs-brücke/.

5, 6) 5/ V závěru 2. světové války došlo za nevyjasněných okolností  
k ohlušující detonaci, při které se dvě části ocelových oblouků mostu zřítily 
do Odry. Není spolehlivě objasněno, zda most zničily ustupující německé 
destrukční oddíly, nebo připravená nálož byla předčasně odpálena náhod-
ným zásahem útočícího sovětského letadla, což by vysvětlovalo, že při výbu-
chu zahynulo i několik německých vojáků a koní. Přerušené dopravní spo-
jení mezi Hrušovem a Koblovem bylo ještě do konce září 1945 nahrazeno 
provizorním mostem, který sloužil svému účelu do roku 1947. Na původ-
ním, válkou poškozeném mostě, byly provedeny jednoduché rekonstrukční 
práce, nicméně i tak byl most v roce 1962 rozebrán a spojení mezi břehy 
nahrazeno dřevěnou lávkou pro pěší a silniční provoz odkloněn přes Přívoz  
a Petřkovice. 

6/ Ojedinělým dokladem tehdejšího nadšení pro rychlou obnovu spojení 
mezi Hrušovem a Koblovem nám zanechal kronikář hrušovského 43. oddílu 
Junáka, který v květnu 1946 napsal: 
„V Hrušově u Moravské Ostravy zanechala válka nevítanou památku, 
důležitý most přes Odru byl zbořen. Spojení mezi břehy bylo přerušeno. Při 
oddílové schůzce jeden hoch nesměle prohlásil, že by bylo dobré postavit 
přes řeku nouzový most. Jeho návrh byl zpočátku přijat s nedůvěrou, ale 
porada starších nakonec rozhodla – hrušovští junáci postaví svému městu 
most! … Z nedalekého dolu byla přinesena vyřazená lana v délce 156 met-
rů, rychle se načrtly plány a již se sháněl materiál, který se jednoho večera 
začal vozit k břehům Odry. V sobotu ve dvě hodiny se začaly roztáčet bubny 
a první lano bylo přetaženo přes řeku. Lana byla silná a těžká a bylo je tře-
ba zvedat čtyři metry vysoko. Ještě nebylo druhé lano dostatečně napnuto  
a už se na ně usazovaly rámy podlahy. Pomalu se stmívá, to však nevadí  
a do úplné tmy je usazeno šest trámců nad vodou. Příští den je neděle a od 
pěti hodin se pracuje. Nikdo si nevšímá, že na obou březích je plno lidí, kteří 
přihlížejí, kritizují, odrazují – ale chlapci to nevidí. Mladí hoši pomáhají 
řezat prkna, nosí nářadí. Starší, houpající se nad řekou, pomalu dokon-
čují usazování posledních trámů podlahy. Konečně je lávka hotova a vše 
uklizeno. Odpoledne přichází předseda Národního výboru a uznává most 
schopným provozu. Ještě je nutno připomenout, že lávka unese 12 dospělých 
lidí na jeden metr, je dlouhá 62 metrů, je vedena 4 metry nad hladinou řeky 
a byla postavena za 13 hodin.“

Na snímku z roku 1946 je skupina hrušovských skautů – junáků. Nedořešený 
stav mostní komunikace mezi Hrušovem a Koblovem trval až do roku 1966, 
kdy byla zahájena výstavba nového mostu, který byl předán do užívání  
v roce 1968. Avšak ani tento první poválečný most neměl dlouhého trvání  
a byl v letech 1988-1995 v rámci stavební akce „Hrušovské mosty“ nahra-
zen mostem současným, předaným do užívání v prosinci 1995.

Dle dobových textových materiálů, vlastních poznámek a fotografií připravil Česlav Piętoň.
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Prodej palivového dřeva
Smrk:  

špalky 30 cm 690,- Kč / 1prm/s 
štípaný 850,- Kč/ 1prm/s

Buk:  
štípaný 35 cm 1100,- Kč/ 1prm/s 

špalky 1050,. Kč/ 1prm/s
Prodej cca 8kg pytlíku  

třísek za 39,- Kč/ks
Při objednávce nad 4 prm  
1ks pytlíku třísek zdarma

Doprava zajištěna vozem AVIE
AKCE 

Smrk špalky 650,- Kč/ 1prms  
(do vyprodání zásob)

Tel.: 725 987 422
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Krátce
Svátek dýní a strašidel
Základní škola ve Slezské Ostra-
vě, Bohumínská 72/1082, pořádá 
ve středu 22. října 2014 od 16 do 
18 hodin 7. ročník tradičního Svát-
ku dýní a strašidel. Sraz účastníků 
je před slezskoostravskou radnicí  
v 15.30 hodin, průvod masek pak 
společně půjde přes město na nádvoří 
Slezskoostravského hradu, kde vyvr-
cholí halloweenská show s Roma-
nem. Akci podporuje město Ostrava 
a městský obvod Slezská Ostrava.

•  DOMY – BYTY – POZEMKY, 
rychle odkoupíme vaši nemovi-
tost. Tel.: 602 375 405

•  Odkoupíme pohledávky firmy 
Fenbau s.r.o. 

 Volejte: 608 882 266!

•  Masáže Kopretina – Modrý 
pavilon , Sl. Ostrava. 

 tel.: 603 909 748, 
 www.masazekopretina.cz,
  nabízí různé druhy masáží. 

Senioři a studenti stálá sleva!

Inzerce

V periodiku Moravskoslezské 
hospodářství pokračuje soutěž 
„Nejkrásnější obecní úřad či rad-
nice“. Budova slezskoostravské 
radnice se dostala mezi deset 
finalistů. Budeme rádi, pokud 
podpoříte architektonický skvost 
Slezské Ostravy a zapojíte se 
do internetového hlasování na  
www.moravskehospodarstvi.cz. 
Odkaz také naleznete na stránkách 
www.slezska.cz v sekci aktuality. 
Hlasovat lze už jenom do 15. říj-
na. Děkujeme za Vaše hlasy.

Vedení městského obvodu

Soutěž

● Hnutí NEZÁVISLÍ, které v říjnových 
komunálních volbách do Zastupitelstva 
města Ostravy vede dlouholetá starostka 
Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčko-
vá, sestavilo kandidátky kromě jiných ob-
vodů také do obvodu ve Slezské Ostravě. 
Nechtěli jsme za každou cenu kandidovat 
všude. Do voleb jdeme pouze tam, kde 
víme, že máme opravdu kvalitní kandidá-
ty, kteří se o veřejné dění v místě svého 
bydliště zajímají a také tam skutečně bydlí.  
V našem obvodě bydlí všichni naši kandi-
dáti dlouhodobě , proto si troufáme tvrdit, 
že  Slezskou Ostravu a problémy jejich 
obyvatel skutečně známe a pro rozkvět ob-
vodu jsme připraveni pracovat.  
● Nechceme slibovat více, než jsme 
schopni splnit. Máme mezi sebou odbor-
níky, kteří umí nejen nejtíživější problémy 
správně vyhodnotit, ale také tyto problémy 
vyřešit. O jaké problémy nám jde přede-
vším?  Čistota životního prostředí, bezpečí 
občanů, fungující infrastruktura. Zajímá 
nás, jak žijí naši senioři, v čem vyrůstají 
naše děti a především to, zda lze v rozlo-
hou největším ostravském obvodu najít 
kvalitní bydlení, bezpečně a aktivně trávit 
volný čas a v neposlední řadě vytvořit fir-
mám dobré zázemí pro jejich podnikání.   
● V oblasti životního prostředí patří náš 
obvod k místům, která bývají často na sa-
mém vrcholu seznamu lokalit s nejvyššími 
koncentracemi škodlivých látek v ovzduší. 
Jedním z důvodů tohoto stavu je heřmanic-
ká halda, která je deklarována jako ekolo-
gická zátěž a od roku 2009 dochází k její-
mu odtěžování. Likvidace termicky aktivní 
hlušiny přináší velké dopady na své oko-
lí, a to převážně zvýšenou prašnost. Tato 

činnost má negativní dopady na zdraví  
a majetek obyvatel.Budeme prosazovat  
důsledné uplatňování technologických po-
stupů - způsob odtěžování, úklid komuni-
kací, po kterých se odváží hlušina a pou-
žívání strojních technologií tak, aby dopad 
na obyvatele a jejich majetek byl minimál-
ní. Za nezbytné rovněž považujeme zřízení 
monitorovací stanice a důslednou kontrolu 
pověřenou osobou 
● Před několika týdny začal nový škol-
ní rok a řidiči projíždějící křižovatkou ulic 
Českobratrské a Hladnovské museli ze 
dne na den zvýšit svoji pozornost. Frek-
ventovaný uzel u obchodního střediska je  
místem, kde se již v minulosti stalo mnoho 
dopravních nehod. Chceme dovést ke ko-
nečné realizaci již mnohokrát zmiňovaný 
kruhový objezd, který by dopravní situaci 
v této lokalitě značně ulevil. 
● Obvod Slezská Ostrava je rozlohou nej-
větší v Ostravě. Obyvatelé řady okrajových 
částí jsou existenčně odkázáni na autobu-
sové spojení městské hromadné dopravy.
Každá změna či dokonce zrušení některé 
ze zavedených linek s sebou přináší řadu 
komplikací, jejichž řešení mnohdy nebý-
vá příliš snadné. Budeme proti dalšímu 
omezování a rušení důležitých linek MHD  
v našem obvodu. Jedná se nám zejména  
o spoje zajišťující dopravu dětí, pracují-
cích a seniorů z okrajových částí do škol, 
zaměstnání a zdravotnických zařízení. 
● Podpoříme realizaci projektů budová-
ní kanalizační sítě v těch částech obvodu, 
kde dosud chybí. Nutné opravy chodníků 
a cest, zejména pak v okrajových částech 
obvodu Slezská, patří mezi důležité fakto-
ry pro zlepšení kvality života. V lokalitách 

jako jsou například Heřmanice, Koblov 
nebo Kunčičky na opravy čekají řadu let. 
● Budeme prosazovat větší podporu ma-
lých sportovních klubů, sborů dobrovol-
ných hasičů a dalších zájmových organiza-
cí zabývajících se volnočasovou aktivitou 
dětí, seniorů, a to zejména v modernizaci 
jejich zázemí. Zajímá nás, jak žijí naši ob-
čané. Přejeme si, aby naše maminky měly 
kde vodit své děti do kroužků. Nechceme, 
aby děti vyrůstaly jen s počítači. Podpo-
říme všechny nové projekty z veškerých 
dotačních titulů, které povedou k rozvoji 
Slezské Ostravy.
● Získáme dotace na rozšíření kapacit 
mateřských škol z Ministerstva sportu  
a ministerstva tělovýchovy  a z programu 
Ministerstva životního prostředí, také bu-
deme podporovat ozdravné pobyty dětí na 
školách v přírodě.
● Chybí nám i centrum Slezské Ostravy, 
které by mohlo vzniknout podporou pro-
jektu výstavby Trojického údolí. 
● Jde nám samozřejmě také o bezpečnost 
v našem obvodu a budeme požadovat na-
výšení počtu příslušníků Městské policie.
● Protože jsme jedno volební období  
v zastupitelstvu působili, známe chod rad-
nice a také známe úředníky naší radnice. 
Dle našich zkušeností jsou to lidé vstřícní, 
ochotní a my je budeme v jejich práci plně 
podporovat.
● Věříme, že pokud nám dáte svůj hlas, 
rozhodně vás v následujícím volebním ob-
dobí nezklameme. K tomu, abychom mohli 
naše cíle realizovat, potřebujeme ne 5, ale 
30 procent vašich hlasů.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom  vám  představil  NE-
ZÁVISLÉ, kteří se v říjnových ko-
munálních volbách budou ucházet o 
vaše hlasy na Slezské Ostravě.
Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ

1. Lizák Jiří
46 NEZ BEZPP
OSVČ- technická činnost v dopravě
Heřmanice

2. Starý Marian MUDr.
49 NEZ BEZPP
 primář neurochirurgie Městské nemocnice
Ostrava Heřmanice 

3. Ing. Horák Jiří, MBA 
50 NEZ BEZPP manažer v energetice
Ostrava Kunčičky
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L Í D R  Z A   S L E Z S K O U  O S T R A V U
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MVDr. BARBORA
JELONKOVÁ 

KANDIDÁT VĚK POVOLÁNÍ

1. Jelonková Barbora MVDr. 42 veterinární lékařka
2. Ficek Rudolf 45 jednatel společnosti
3. Frančíková Iveta 47 pracovnice TKL
4. Lyčka Mario 47 mistr VÍTKOVICE STEEL, a.s.
5. Pažický Marcel Ing. 41 strážník měst. policie
6. Faldynová Miroslava Mgr. 59 pedagog
7. Nowáková Eva 58 správce KD
8. Fekete Emil 41 OSVČ
9. Marešová Šárka 41 laborantka

10. Golatová Dana Mgr. 64 pedagog
11. Radová Šárka Bc. 45 asistentka hygienické služby
12. Bidrmanová Zdeňka 41 fi nanční poradce
13. Matouš Jiří Ing. 55 technik
14. Moučková Marie 52 sociální pracovník
15. Pavlík Tomáš 26 strojník
16. Hrbáček Tomáš 35 zdravotník
17. Horváth Miroslava 41 sociální pracovník
18. Ďuriš Antonín 43 jeřábník
19. Šnapková Pavla Ing. 59 architekt
20. Frančík Miroslav 24 student
21. Ksiensik Bodo 75 důchodce
22. Miencil Miroslav 44 dělník
23. Boskovicová Vítězslava 25 prodavačka
24. Mucha Rudolf 66 důchodce
25. Nowák Vladimír 33 řidič
26. Košík Ľubomír 69 důchodce
27. Krůčková Kateřina 33 THP
28. Musialová Jana 66 důchodce
29. Šenarová Eva 30 administrativní pracovnice
30. Stanovský Pavel 70 důchodce
31. Haladej Michal 29 řidič
32. Klimčík Miroslav 35 provozní montér
33. Kryštof Jan 47 dělník
34. Musialová Dana 60 důchodce
35. Faldynová Lucie 29 ekonom
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V O L T E  Č Í S L O  4.

Vážení a milí spoluobčané,

ve volbách před čtyřmi lety od Vás získala So-
ciální demokracie rekordní podporu čítající více 
než 35 % hlasů. Díky Vaší podpoře se ČSSD 
stala nejsilnější stranou v zastupitelstvu Slezské 
Ostravy a měla tím pádem rozhodující vliv, ale 
také odpovědnost za dění v našem obvodě.

V  právě končícím volebním období se nám 
toho podařilo skutečně hodně. Snažili jsme se, 
aby se obvod rozvíjel rovnoměrně a to ve všech 
svých 8 katastrálních částech. 

Pozornost byla zaměřena na školská zařízení, 
proběhly rekonstrukce takřka všech mateř-
ských a základních škol. Byla vybudována dvě 
dětská hřiště.

Zvýšenou  péči jsme se snažili věnovat zvele-
bování bytového fondu. Byla dokončena revi-
talizace domů v  lokalitě Nová osada a  rege-
nerace sídliště v Muglinově, která má několik 

etap a stále pokračuje. Chceme podporovat 
bydlení pro mladé, začínající rodiny.

Bytostně vnímáme důležitost péče o  seniory 
a  zdravotně postižené! Rekonstrukcí prošly  
domy s pečovatelskou službou v Heřmanicích 
a v současné době se dokončuje revitalizace 
DPS Hladnovská… Postupně dochází k  re-
konstrukci chodníků a cest. Zrekonstruován byl 
např. podchod Na Kamenci a  úpravy proděla-
lo také náměstí Jurije Gagarina. Novou fasádu 
dostala Slezskoostravská radnice-symbol ob-
vodu,  která byla postavena již před sto lety.

Rovněž jsme nezapomínali ani na  kulturní 
a volnočasové aktivity. Naším obvodem pro-
chází cyklostezka, díky které se dostanete po-
hodlně až do Beskyd. 

Rovněž jsme rádi, že se nám podařilo do Va-
šeho podvědomí dostat Den Slezské, zábavný 

ZA OSTRAVU SLEZSKOU 
BEZPEČNOU A HEZKOU

den pro celou rodinu, který probíhá v květnu 
na Slezkoostravském hradě. Mimo to se však 
na  území našeho obvodu uskutečnilo a  zís-
kalo tradici mnoho dalších zajímavých akcí, 
kupříkladu Letní Shakespearovské slavnosti, 
Slezská  lilie nebo Slezkoostravský  RockFest.

Na co bychom se chtěli zaměřit v nadcházejí-
cím volebním období? 

Našimi hlavními prioritami bude především to, 
co trápí Vás občany. Jde především o  bez-
pečnost a  dopravní obslužnost. Jedná se 
například i o realizaci kruhového objezdu u 
Penny marketu, ne které již léta pracujeme, je 
to naše „dítě“, a na jaře r. 2015 začne jeho 
výstavba!

Velmi důležité je i  dokončení odkanalizování 
všech částí Sl.Ostravy, kde ve 21 století ještě 
kanalizace není!

Věnovat se však chceme i  dalším, neméně 
důležitým tématům tak, aby se nám na Slez-
ské všem žilo co možná nejlépe, protože je to 
náš domov, místo, které máme rádi.

ČSSD v letošních volbách kandiduje s týmem 
zkušených lidí, kteří mají chuť, invenci a  sílu 
zodpovědně pro naši obec a  její obyvatele 
pracovat. Naší snahou bylo, aby na kandidát-
ní listině byli zástupci ze všech místních částí 
obvodu, lidé, kteří jsou známí a ve svých pro-
fesích úspěšní. Proto jsou našimi kandidáty 
lidé působící mj.např. ve školství, v kultuře, ale 
také amatérském sportu nebo podnikatelé. 

Závěrem mi dovolte, abych Vás pozvala v pátek 
10. a v sobotu 11. října ke komunálním volbám 
a požádala Vás, abyste podpořili kandidáty ČSSD.

Volte ty, které znáte, volte ty, kteří  již něco 
vykonali.

inzerce_slezska-ostrava_A3.indd   1 19.9.2014   12:50:27
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Chtěli jsme prosadit vytvoření dlouhodobého 
plánu rozvoje městského obvodu. Nepochodili 
jsme, pojem „strategický plán rozvoje“ bohu-
žel narazil, byli jsme odkázáni na plán strate-
gického rozvoje města Ostravy. Je to zvláštní, 
rozumný hospodář i na svém malém plácku 
přemýšlí, co udělá dnes, co zítra, co za rok a co 
chce vybudovat v dlouhodobé perspektivě. Ale 
alespoň se o tom začalo hovořit. Pak se zrušilo 
oddělení strategického rozvoje na úřadu měst-
ského obvodu.
Neúnosná je i výše nedobytných pohledávek. 
Zejména způsob jejich správy a vymáhání. 
Nicméně byli jsme ubezpečeni, že vše je pro-
váděno v rámci zákona a směrnice existuje. Jen 
výsledek… Špatný. Zajímavé je, že stejný pro-
blém měli v městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky. A světe, div se, tam se pohledávky 
vybírat daří… Možná… Chtít?
Snažili jsme se prosadit i domovnictví pro 
domy s obecními byty. Připravili jsme pro za-
stupitelstvo materiál k projednání. Na Morav-
ské Ostravě je tato instituce pověřeného správce 
zavedena a funguje. Také RPG se daří pomocí 
domovníků rozumně udržovat vlastní domov-
ní fond v pořádku. Na Slezské Ostravě nebyla 
vůle.   
Sociální bydlení – dnes ožehavé téma. Pokusili 
jsme se kolegům vysvětlit, že obvod poroste, 
když se zde budou přistěhovávat další lidé. Proč 
nenabídnout mladým po ukončení studií starto-
vací byty? U rodičů být nechtějí. Na 2-3 roky, 
2+kk, vybavení základní, ale na start do života 
to přeci stačí… Rodiny s malými dětmi také po-
třebují nějakou stabilizaci, než se vzmohou na 
nějaký lepší byt. A vybudovat nebo rekonstruo-
vat dům, kde by se udělala sada bytů 1+1 urče-
ná pro občany starší 65 let se smlouvou na do-
žití, to znamená velkou úlevu pro ty, co nechtějí 
končit v domovech důchodců. Kdyby tak dole 
byl ještě malý obchůdek a ordinace praktického 
lékaře = penězi k nezaplacení. V Rakousku to 
jde. Jenže proč tento model vychází od pravico-
vé konzervativní politické strany?
Velkou prohrou je dořešení rekonstrukcí areálů 
Dolu Petr Bezruč a Dolu Heřmanice. U Heř-
manic snaha byla – nápad vybudovat Středis-
ko volného času pro obvody Slezská Ostrava 
a Michálkovice. Zázemí pro kroužky, dětská 
železnice, trošku něco jako dětský LandekPark. 
Budova bývalého kulturního domu je ve vlast-
nictví obvodu. A utěšeně chátrá bez využití. Důl 
Bezruč je ostudou obvodu. Spoustu let se toho 
namluvilo spoustu, areál je v územním plánu 
zařazen do jádrového území, měly by tu být 
byty, obchody, služby, přirozené centrum měst-
ského obvodu. Kolik jen diplomových prací na 
toto téma zpracovali studenti Fakulty staveb-
ní VŠB-TU Ostrava, jenže… Diplomky jsou  
v šuplíku. Tipněte, u koho…
Městská hromadná doprava. Na březen 2013 se 
připravovala radikální změna ve vedení linek. 
Dotaz na radu městského obvodu, jaké jsou 
cíle Slezské Ostravy stran MHD do budoucna, 
se nesetkala s porozuměním. Takže se hasilo 
až po březnu 2013. V červnu 2013 měly přijít 
na řadu trolejbusové linky. Cíle a zájmy obvod 
opět neměl, ale naštěstí to dopadlo jakž takž 
dobře. Inu, pořád platí zásada: „Voják se stará, 
voják má…“. Pokud se nepostará, pak prostě 
má smůlu.
Veřejné schůze s občany: Byla jen jedna.  
V září 2013 v Kunčicích. Nebýt iniciativy 
místního občana pana Milana Moldříka, neby-
lo by vůbec nic. Nicméně není nic cennějšího 
pro zastupitele než slyšet názory občanů přímo  
v místě. A naštěstí se podařilo většinu připomí-
nek realizovat. Zásluhou zastupitelů většiny po-
litických stran. Zde jsme zjistili ke své škodě, že 
jedním z problémů je dosti velká roztříštěnost 
místních částí. Obvod je rozlohou obrovský  
a zájmy místních částí jsou hodně specifické, 
vázané jen do jednotlivých lokalit… Chtělo by 
to osadní výbory. 
Období to bylo pestré. Zkušenosti k nezaplace-
ní.       
Co bychom chtěli na Slezské 
prosadit do budoucna…
Ať už zvoleni budeme nebo nebudeme, v ob-
vodu Slezská Ostrava žijeme, máme zde rodi-
ny, děti, vnuky. Proto bychom rádi prosadili to, 
co jsme si dali do našeho volebního programu.  
Nejsme idealisté, k prosazení sami nestačíme. 
Pokud nepřesvědčíme zejména občany samot-

né. Ale jsme optimisté… Třebas se to povede.
1) Změna pravidel pro financování rozvoje  
a zajištění provozu obecních bytů, zavedení do-
movnictví.
Změňme pravidla pro financování obecních 
domů a bytů – chtějme trvalý rozvoj všech 
bytů, nejen vybraných. Ustanovme domovní-
ky, posilme samosprávné aktivity nájemníků. 
Omezme prodej obecních bytů jen na ty, které 
se už opravdu nevyplatí rekonstruovat. Proveď-
me revize zateplení a zdrojů tepla u obecních 
domů a bytů. Ponechme každému domu s obec-
ními byty samostatný fond rozvoje. Umožně-
me svépomocnou rekonstrukci obecních bytů 
nájemníky se zohledněním v jejich nájemném.  
Připravme koncepci startovacích bytů pro rodi-
ny s malými dětmi, pro mladé lidi osamostat-
nivší se od rodičů, koncepci bytů pro důchod-
ce nad 65 let, kteří nechtějí žít v domovech  
důchodců.
2) Rozvoj mateřských a základních škol měst-
ského obvodu v oblasti zájmových a volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež.
Pojďme zvýšit atraktivitu mateřských a zá-
kladních škol v obvodu tak, aby rodiče neměli 
důvod posílat děti mimo obvod, naplňme jejich 
kapacitu alespoň na 90 %. Pomozme dosáh-
nout školským zařízením dlouhodobé stabili-
ty. Finančně podpořme ředitele škol k posílení 
volnočasových aktivit – kroužků, nepovinných 
předmětů, přizpůsobení prostor (např. školních 
dílen). Veďme děti k manuálním dovednostem 
v pracovních činnostech – dílenské práce a mo-
delářství, péče o pozemky, o zvířata. Rozšiřme 
volnočasové aktivity školních družin. Optimál-
ně tak, aby bylo možno pokrýt volný čas pro 
všechny děti z prvního stupně v kombinaci se 
školními kroužky. Umožněme zapojení exter-
ních lektorů. Umožněme bezplatně (v případě 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací) 
či finančně přiměřeně využívat rekonstruova-
ných tělocvičen v objektech základních škol, 
spolupracujme na organizaci a propagaci akti-
vit sportovních oddílů organizovaných v rámci 
městského obvodu i mimo něj. Finančně pod-
pořme vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Pro usnadnění práce ředitelů MŠ a ZŠ zaveďme 
centrální nákup pro školní vybavení. Pokusme 
se vybudovat nízkoprahové komunitní centrum 
při MŠ Keramická pro místní děti ze sociálně 
vyloučených oblastí.
3) Podpora spolkové činnosti organizací půso-
bících v městském obvodu.
Výrazně podpořme činnost sborů dobrovol-
ných hasičů a jejich jednotek – chce to provést 
revizi výzbroje, navýšit financování výstroje, 
výzbroje, rekonstrukce či vybudování nových 
hasičských zbrojnic – např. pro SDH Koblov, 
SDH Muglinov. Pojďme se podílet na organizo-
vání výchovy dětí v požární prevenci na úrov-
ni mateřských i základních škol. A stanovme 
koncepci rozvoje JSDH v obvodu. Důraz na 
výchovu hasičského dorostu je samozřejmostí. 
Podpořme tělovýchovné jednoty, které pracují  
s mládeží – kde to zákon dovoluje, můžeme 
spolufinancovat rozvoj a údržbu hřišť, spolufi-
nancovat turnaje.
Podpořme chovatelské a pěstitelské aktivity 
v rámci obvodu: Co tak snížit cenu pronájmu 
obecních pozemků tam, kde je údržba prona-
jatého pozemku nájemcem v zájmu obvodu, 
tzn. kde náklady obvodu spojené s údržbou 
uvolněného pozemku převyšují příjem z proná-
jmu. Připravme pasportizaci obecních pozemků  
v nájmech a určeme kategorizaci pro stanovení 
cen pronájmů z hlediska zájmu obvodu.

4) Vyhlašování výběrových řízení na webu 
městského obvodu vč. zveřejnění závěrečného 
finančního a technického zhodnocení.
Všechny veřejné zakázky s předpokládaným fi-
nančním objemem nad 500 tisíc Kč vyhlašované 
orgány městského obvodu zásadně zveřejňovat 
na webu vč. zadávací dokumentace. U zakázek 
pod 500 tisíc Kč je potřeba poskytnout alespoň 
obecnou informaci pro veřejnost. Připravme 
plán investic na celý rok a zveřejněme záměr na 
celý rok dopředu - v Bohumíně to jde a skvěle. 
Po ukončení každé investiční akce dodejme zá-
věrečnou zprávu a finanční zhodnocení na web 
městského obvodu.
5) Stanovení jasné koncepce rozvoje městského 
obvodu Slezská Ostrava a řešení rekonstrukce  
a revitalizace brownfieldů.
Vytvořme koncepci strategického rozvoje měst-
ského obvodu Slezská Ostrava 2015-2022. 
Strategický rozvoj obvodu podpořme pracemi 
studentů ostravských vysokých škol (seminární, 
bakalářské a diplomové práce). Nejzajímavější 
návrhy lze bez ostychu realizovat. Dořešme  
ve spolupráci s městem revitalizaci areálů Důl 
Petr Bezruč a Důl Heřmanice. Nalezme smyslu-
plné využití uvolněných objektů – např. budovy 
bývalé MŠ v Antošovicích. Vybudujme Dům 
volného času jako střediska volnočasových ak-
tivit dětí, mládeže, dospělých a důchodců. Vy-
budujme centrální tržnici městského obvodu. 
Zařiďme pasportizaci chodníků obvodu, stano-
vme koncepci budování a rozvoje. Pokusme se 
stanovit, kde soustředit síly a aktivity pro roz-
voj bydlení, a naopak, kde ponechat tzv. klidové 
„příměstské zóny“ - zejména aktuální pro oblast 
Antošovic a Koblova a části Heřmanic. Je dob-
ré věnovat důslednou péči změnám v územním 
plánu a provádět kontrolu jeho respektování. 
Pasportizovat černé skládky je nutnost, stanovit 
koncepci jejich postupné likvidace je povin-
nost. Instalovat fotopasti na problémová místa 
bude zajímavé poškádlení pro hříšníky. Změň-
me koncepci vymáhání pohledávek obvodu za 
neplatiči a začněme konečně pořádně vymáhat. 
Definujme jinou koncepci využití areálu cent-
rálního hřbitova Slezská Ostrava. Obnovme 
činnost oddělení pro strategický rozvoj obvodu 
při ÚMOb Slezská Ostrava. Definujme cíle do-
pravní obslužnosti v městském obvodu Slezská 
Ostrava z hlediska městské hromadné dopravy.
6) Optimalizace správy města Ostravy a měst-
ských obvodů.
Zkusme přesvědčit občany pro snížení počtu 
městských obvodů v městě Ostrava. Naopak 
zřiďme osadní výbory pro městské části, nebo 
komise rady pro tyto místní části. Zvyšme pro-
fesionální zastoupení v komisích rady přímo 
občany vedle zastupitelů. Komise musí fun-
govat pro podporu efektivního řízení obvodu  
(už ne trafiky pro straníky). Organizujme veřej-
né schůze s občany v 8 místních částech ales-
poň jednou za půl roku. 

Více na našich webových stránkách: http://
www.top09-slezska.cz/. Nejsme profesionální 
politici, máme svá civilní povolání, která ne-
chceme opustit. Funkce nás neživí, jen naše 
práce. Proto chceme uplatnit jediné = politika je 
služba našim spoluobčanům.
Komunální politika není jen o stranách, ale 
hlavně o lidech. - Volte, koho znáte a komu dů-
věřujete, ale volit běžte. Nechtějme jen přihlí-
žet. Konec podnikání na radnici!

Ostrava, září 2014    
 zastupitelé za politickou stranu TOP 09

Kde jsme se na Slezské Ostrav-
vzali…
Víte, kdo je Vašim zastupitelem? Víte, co se ve 
Slezské Ostravě chystá? Zajímá Vás hospoda-
ření městského obvodu? Zajímá Vás další roz-
voj městského obvodu?
V roce 2009 byla spousta lidí znechucena politi-
kou, která nic pozitivního nepřinášela. Stávající 
politické strany se hašteřily často o nesmysly a 
neslibovaly pozitivní rozvoj společnosti. Hodně 
naštvaných lidí mělo dané situace právě dost. 
Rozhoupali se a začali se politicky angažovat  
v nově vzniklých politických stranách. Para-
doxně předtím řada z nich v žádné politické 
straně nikdy nebyla. Jejich motorem byla často 
až naivní snaha s tím marasmem něco prostě 
udělat. Zkušenosti byly nulové. 
Na Slezské Ostravě se dala v dubnu 2010 do-
hromady parta lidí, která chce především půso-
bit na rozvoj městských obvodů Slezská Ostra-
va, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, obce 
Šenov – tedy té části města Ostravy a okolí, 
která tvoří slezskou část vpravo od řeky Ostra-
vice. Je zde obrovský rozvojový potenciál, na 
území se nachází řada průmyslových objektů, 
které lze zajímavým způsobem využít buď  
k podpoře turistického ruchu, nebo k přestav-
bě na řadu společensky zajímavých, účelných  
a potřebných zařízení.
Na tomto území žijí lidé různého profesního 
zaměření i životních zkušeností. Nechceme 
je vyzývat, aby se přímo aktivně angažovali  
v politických stranách, ale jsou obrovským po-
tenciálem právě v rozvoji městských částí, ve 
kterých žijí. Spousta důchodců funguje stále 
aktivním životem, jejich zkušenosti a vitalita 
jsou penězi k nezaplacení. Řada maminek, které 
jsou v současné době na mateřské či rodičovské 
dovolené, by možná také uvítala další aktivity, 
ve kterých by se dostaly zpět do aktivní spo-
luúčasti společenského života. A také v našich 
dětech je potřeba pořád objevovat a podporovat 
tvůrčí schopnosti. Proč je tedy nezapojit třeba 
mezi dobrovolné hasiče, zahrádkáře či chovate-
le drobného zvířectva. Nebo mezi mladé zoolo-
gy, geology, fandy městské hromadné dopravy, 
chovatele koní. Mnoho dětí jistě zaujme činnost 
ve sportovních oddílech či zájmových útvarech 
zaměřených na IT. 
Slezská část města Ostravy se může bezvadně 
rozvíjet, chce to jen lidi s nápady, s vizemi,  
s chutí do práce. Lidi schopné zapojit se ve 
svém volném čase do rozvojových projektů. 
Ale stejně tak pomohou i ti, kteří se budou cho-
vat jako poctiví občané. Stačí starat se o okolí 
svého domova a nebýt lhostejný k negativním 
jevům.
Komunální politika není o státních rozpočtech, 
armádě a zahraniční politice. Je to každodenní 
mravenčí práce, která má za cíl jediné = zvele-
bovat místo, kde žijeme, a rozvíjet ho tak, ať 
máme co předat dalším generacím.
TOP 09 měla a má ambice zvelebovat náš měst-
ský obvod. Chce ho rozvíjet. Ve spolupráci se 
všemi občany. Aby se nám zde dobře žilo!
Co se nám v létech 2010-2014 
povedlo a nepovedlo…
V zastupitelstvu městského obvodu Slezská Os-
trava voliči přidělili TOP 09 celkem 4 zastupi-
telské mandáty z počtu 35 mandátů. Byli jsme 
noví, nikdo s námi spolupracovat nechtěl, do-
stali jsme se do opozice. Koalice se nás asi bála, 
protože se náš zástupce nedostal ani do kontrol-
ního výboru, ani finančního výboru. Zejména 
u kontrolního výboru je celkem nezvyklé, že 
zde jedna z opozičních stran nemá ani jediného 
svého zástupce. Možná, že by chtěl i něco kont-
rolovat. Nicméně snažili jsme se pracovat nezá-
visle na koalici tvořenou zejména ČSSD a ODS 
a k informacím jsme se museli dostávat dosti 
usilovnou pílí a neustálým tvořením žádostí o 
poskytnutí informací – od obvodní rady i od 
úředníků. Byl to dlouhý boj, ale vyplatil se.
Za 4 roky ve funkci jsme se snažili zejména 
proniknout do logiky prodávání obecních bytů. 
Nepronikli jsme, nicméně alespoň se nám po-
dařilo rozčlenit byty to 3 kategorií: rodinné stří-
bro, rozumný střed a byty na prodej. U bytů na 
prodej by měla platit zásada, že jde o objekty, 
jejichž rekonstrukce by se nákladově nevyplati-
la a zbytečně by na sebe vázala finance určené 
pro rozvoj zbývajících bytů. Naštěstí se zejmé-
na v posledním období situace stabilizovala  
a prodávají se opravdu zejména ty poslední.
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č. 1 Kamená Justina / věk 59 let, ekonom
Jako ekonom. bude dbát na hospodárné vynakládání všech finančních prostředků, se kterými 
městský obvod hospodaří. Peníze musí být vynaloženy na opravdu důležité potřeby občanů. 
Prioritou zůstává vybudování kanalizace, opravy cest a chodníků, údržba a modernizace před-
školních zařízení a základních škol. Samozřejmostí je také řádná záchovná údržba veškerého 
majetku. Paní Kamená chce rovněž ukončit prodej bytů a dalšího obecního majetku.
Spolu se svými kolegy, bude se ze všech sil usilovat o zavedení bezplatné  
hromadné dopravy v Ostravě a bezplatného odvozu domovního odpadu od 
všech občanů. Jde to jinde, musí to jít také u nás!!!

č. 2 Veronika Brašová / věk : 21 let, studentka VŠ
Veronika studuje učitelství pro mateřské školy na Ostravské Univerzitě. Od malička má ráda 
hudbu a tanec. Nyní se zabývá politikou, píše bakalářskou práci, skládá vlastní skladby na kla-
vír. Pro Veroniku je vždy na prvním místě rodina a každé malé dítě v předškolním věku. Proto 
není překvapením, že v zastupitelstvu podpoří rozvoj preprimárního vzdělání, rozšíření kapacit 
mateřských škol, případně výstavbu mateřské školy nové. Také podpoří rozšíření volnočaso-
vých center pro rodiny s dětmi.
č. 3 Martin Karp / věk : 20 let, student VŠ
Je studentem VŠB - ekonomické fakulty v Ostravě. Pokud dostane důvěru občanů, tak bude 
prosazovat odpovědné hospodaření městského obvodu. Postaví se proti prodeji majetku a bude 
prosazovat navýšení finančních prostředků do oprav a údržby. Martinovou zálibou je převážně 
sport, proto i v zastupitelstvu bude dbát na to, aby sport měl na Slezské Ostravě dobré podmín-
ky. Dále by rád zvýšil dopravní obslužnost a návaznost spojů MHD. na „Slezskou“ dostal více 
kulturního vyžití pro občany. 

č. 4 Petr Svačinka / věk 43 let, strážník - kynolog MP Ostrava
Vzhledem k jeho povolání je jeho prioritou zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
Chce celoplošné pokrytí kamerovým systémem. Chce zřídit tzv. chytré přechody pro chodce.  
V neposlední řadě chce podporovat sportovní a kulturní akce. Aktivně provozuje sportovní 
kynologii a pořádá akce pro děti.
č. 5 Dlouhý Rostislav / věk 65 let - důchodce
Jeho prioritou je oprava obecních bytů. Rovněž bude usilovat o získání finančních prostředků pro 
výstavbu bytů nových, které budou určeny pro mladé rodiny s dětmi. Rovněž by rád podpořil 
vybudování odpočinkových center pro starší občany a hracích center pro matky s malými dětmi.
č. 6. Kučera Josef / věk 64 let – důchodce
Bude dohlížet na zlepšení životního prostředí v obvodě. Znečišťovatele ovzduší musí pocítit 
tlak ze strany obvodu, ve kterém realizují své aktivity. Musí co nejlépe zabezpečit převoz syp-
kých hmot a manipulaci s nimi, tak aby se neprášilo. Rovněž bude usilovat o časté kropení cest  
a čištění chodníků. 
č. 7 Jaroslav Prošek / věk 42let, energetik
Chce se zasadit o lepší řešení bytového fondu. Zajistit kvalitnější bydlení. Komunikací s občany 
se chce zasadit o jejich běžné potřeby, a v neposlední řadě chce zlepšit komunikaci občana s úřa-
dem. Úřad má být pro občany a má mu ulehčit jejich základní požadavky.
č. 8 Rostislav Mitrus / věk 39 let, podnikatel
Dlouholetou prací ve stavebnictví a ve službách, chce přispět k transparentnosti výběrových 
řízení na obnovu a údržbu nemovitostí v obci. Zkvalitnění školských zařízení, podporovat vol-
nočasové aktivity k zamezení růstu kriminality. Zaměřit se na bezpečnost silničního provozu. 
Bude usilovat o rekonstrukce chodníků podle moderních stylů, a přispět také k problematice 
parkování v obci.

VOLTE správnou stranu – volte
Také Komunistická strana Čech a Moravy se bude v letošních volbách ucházet o Vaši přízeň, a bude jen na Vás, voličích, koho si zvolíte do čela Městského obvodu Slezská 
Ostrava. Chceme Vám představit kandidáty na předních místech kandidátky, kteří chtějí v příštích čtyřech letech hájit zájmy Vás, občanů „Slezské“. Na kandidátku  
jsme preferovali lidi mladé, kteří mají moderní vize do budoucna, ale také starší a zkušené. Představujeme Vám některé z nich a zveřejňujeme jejich priority:

Všechny Vás zdravím a za KSČM zvu k volbám. Ing. Justina Kamená.
např. turistický ruch. Za pomocí dotací z EU 
přilákat do naší části Ostravy větší množství 
turistů. Památky a zajímavosti jako slezskoos-
travský hrad, nejvyšší bod Ostravy halda Ema 
a v neposlední řadě  ZOO jsou vyhledávanými 
cíli návštěvníků města.  Našim záměrem je vy-
budování dětského areálu v oblasti Trojice (in-
spiroval nás již uskutečněný projekt v malé ves-
ničce Hať na jižní Moravě), a propojení tohoto 
areálu se slezskoostravským hradem, haldou 
Ema a zoologickou zahradou lanovkou tak, aby 
vzniklo nejen zajímavé seskupení pro turistický 
ruch, ale také mnoho pracovních příležitostí pro 
občany Slezské Ostravy.

Bezpečnost občanů
 Palčivým problémem, který se občanů 
Slezské Ostravy dotýká, je jejich bezpečnost. 
Jsme přesvědčeni, že zkvalitnění pocitu bezpečí 
a sníženi trestné činnosti v městském obvodu, 
je úzce spjato s podmínkami, ve kterých pracuje 
Policie ČR a Městská Policie Ostrava. Větší po-
čet policistů a strážníku v našem obvodu, bude 
ku prospěchu, když si uvědomíme, že územně 
je městský obvod Slezská Ostrava nejrozsáhlej-
ším obvodem města Ostravy. Zastáváme proto 
názor, že zřízení služeben v každé části obvodu 
Slezské Ostravy bude přínosem a strážci záko-
na mající přehled o svém operativním území  
mohou kvalitně vykonávat svoji práci a zvýšit 
tak bezpečnost poctivých občanů.
Podporujeme zavedení kamerového systému 
nejen na úseku dopravy, ale především v mís-
tech kde dochází nejčastěji k páchání trestné 
činnosti nebo na místech, kde jsou ohroženy 
dětí a mládež, ale i monitorovat místa, kde se 
pohybuje větší množství lidí.Další možnos-
ti, jak zvýšit bezpečnost je zavedení možnosti 
předem si zajistit doprovod v pozdních nočních 
hodinách z konečných zástavek MHD do místa 
trv. bydliště u MP Ostrava. Podporujeme úplné 
zrušení těchto návykových strojů, které vytvá-
řejí problémy pro své okolí, a mají nedozírný 
dopadem na rodinu a děti.
 Neocenitelný význam má pro naše občany 
práce jednotek sborů dobrovolných hasičů na-
šeho městského obvodu. Budeme podporovat 

práci profesionálních a dobrovolných hasičů, 
jejichž pomoc je nepostradatelná při likvidaci 
požárů, při živelných pohromách, dopravních 
nehodách apod. Vytvořením co nejlepších pod-
mínek pro jejich práci posílíme bezpečnost ob-
čanů.

Sociální služby
 Slezská Ostrava je charakteristická tím, že 
zde žije mnoho starších osob. Proto je nezbytně 
nutné v rámci sociálních služeb k této skuteč-
nosti přihlížet. Hnutí Úsvit přímé demokracie 
se bude zabývat možnostmi zkvalitnění služeb 
pro naše občany. Chceme zavést stravenky  pro 
občany v důchodu, tak aby se mohli stravovat  
 místních restauracích. Dále budeme prosazovat 
zavedení senior-taxi a dětské taxi služby, pro 
osoby zdravotně postižené, přestárlé a matky s 
dětmi, jež by mohli využít zvýhodněné jízdné 
na cestě k lékaři apod.(podobnou službu znají 
např. občané Bohumína).   

Doprava
 Nejrozsáhlejší obvod s nízkým počtem 
obyvatel. To je to, co je problémem pro zajiš-
tění dopravy osob v našem obvodě. Zrušením 
a úpravami v přepravních linkách autobusu 
a trolejbusu vznikl mnoha našim  občanům n 
emalý problém. Je na stávající nové koalici, 
která vzejde z výsledku komunálních volby, 
aby tento problém dále řešila  ke prospěchu nás 
všech.  Kandidáti Hnutí Úsvit přímé demokra-
cie  jsou připraveni v této problematice podpořit 
požadavky občanů  a účastnit se každé pozitivní 
aktivity, která by prosadila změny k lepší situaci 
v dopravě v našem obvodu Slezská Ostrava.
        
Bydlení
 K problému bydlení se musí přistupo-
vat globálně. Předně je nutné důkladně zvážit 
rozprodávání bytových jednotek ve vlastnictví 
obce, které se nám jeví jako ne zrovna šťast-
né řešení. Jsme toho názoru, že ku prospěchu 
všech by bylo vhodné přezkoumat (doporučit 
a být nápomocni k) možnosti výměny bytu  
(s ohledem na finanční možnosti) tam, kde bydlí 
starší osoba sama v 1 + 3, s rodinou, která byd-

lí v 1+1. Dále pak vyhodnotit možnosti oprav 
a přejít na postupné provádění, dle možností  
a konkrétního stavu. Na tomto úzce spolupraco-
vat s nájemci bytu a hledat společná řešení.

Sport a kultura
 V těchto oblastech je postoj hnutí Úsvit 
přímé demokracie jednoznačný. Není pochyb, 
že sport a kulturu je nutné rozvíjet a vytvářet 
podmínky tak, aby byly přístupné široké veřej-
nosti. Ve sportu a v kultuře jde však především  
o podchycení zájmu mládeže.  Je  nutné vytvářet  
takový prostor, který by přispěl k jejich zdárné 
výchově s výhledem do budoucna. S ohledem 
na to, že Ostrava je městem sportu pro rok 2014 
a na tyto počiny se vydávají nemalé finanční 
prostředky, mnohdy jen pro pár vyvolených,  
a na širokou veřejnost se často zapomíná, chce-
me prozkoumat možnosti vybudování dětských 
a sportovní hřišť v rámici našeho obvodu. 

 Vážení spoluobčané Slezské Ostravy, 
my kandidáti hnutí Úsvit přímé demokracie, 
se na Vás obracíme s tímto volebním pro-
gramem, který je jen malou vizí toho, čeho  
bychom chtěli pro náš obvod, pro Vás ob-
čany Slezské Ostravy během následujícího  
volebního období dosáhnout. 
Obracíme na Vás, hlasujte pro přímou demo-
kracii, pro hnutí  Úsvit přímé demokracie. 
S Vaší podporou změníme mnohé!

za kandidátky hnutí Úsvit přímé demokracie 
Křikava Antonín   

Programové prohlášení 
hnutí Úsvit přímé demokracie 

Slezská Ostrava pro komunální volby 2014
   

       Vážení spoluobčané  Slezské Ostravy,
 
poprvé v historii našeho městského obvodu, vás 
oslovují kandidáti hnutí Úsvit přímé demokra-
cie v době konání komunálních voleb do zastu-
pitelstva městského obvodu Slezská Ostrava. 
Přistoupili jsme k tomuto kroku z několika 
důvodu. Tím nejdůležitějším je přiblížit Vám,  
co možná nejblíže, myšlenku přímé demokra-
cie a zároveň ji prosazovat  na komunální rov-
ni. Co to znamená ? Již samotný význam slova 
demokracie znamená vládu lidu, a proto našim 
největším cílem je snažit se  ve volebním ob-
dobí 2014 - 2018 o co největší podíl občanů na 
rozhodování o budoucnosti našeho městského 
obvodu, ve všech oblastech života a dění.
 Jak to uskutečnit? Tak předně, budeme 
prosazovat konkrétní odpovědnost zastupite-
lů při řízení našeho obvodu.  Každý zastupitel 
bude  mít přidělenu konkrétní  oblast, za kte-
rou ponese plnou zodpovědnost. Každý občan 
Slezské Ostravy vědět, na kterého zastupitele se 
má obrátit o pomoc nebo radu při řešení jaké-
hokoliv  problému. Při konkrétní odpovědnos-
ti mohou občané v průběhu volebního období 
nejlépe posoudit, kdo a jak pracoval a jaké má 
výsledky. 
 Naší snahou je prosazovat možnost účas-
ti občanů při řešení důležitých otázek rozvoje 
našeho obvodu. Tato snaha spočívá v časné  
a kvalitní informovanosti tak, aby občané mohli  
včas reagovat a vyslovovat své názory a připo-
mínky. Chceme pravidelně organizovat setkání 
s občany a v případě potřeby vyhlásit k danému 
problému referendum.   

Rozvoj Slezské Ostravy
 Vážení spoluobčané, Slezskou Ostravu 
vnímáme jako specifickou část města Ostravy, 
a to jak z hlediska jejího územního rozložení, 
tak z hlediska historického. Jsme přesvědčeni, 
že si zaslouží větší pozornost. Chceme zvýšit 


