
Milí přátelé, sousedé a obyvatelé Slezské Ostravy, představujeme vám první 
výtisk našeho Zpravodaje, který budeme pravidelně vydávat, abychom vás 
informovali o našich aktivitách. Těm, kteří o nás ještě neslyšeli, bychom se 
rádi představili.

Kdo jsme ....

Jsme obyvatelé Slezské Ostravy, 
kteří v  roce 2018 založili hnutí, 
aby se mohli aktivně podílet na 
tom, co se v  této části Ostravy 
děje. Chceme být jakýmsi 
pomyslným mostem mezi občany 
a  vedením obce. Věnujeme se 
vašim podnětům, se kterými se 
na nás obracíte, upozorňujeme na 
ně jak vedení radnice, tak úředníky, kteří mají tyto záležitosti na starost, řešíme tuto 
problematiku v komisích, jejichž jsme členy a snažíme se, aby se pro každý podnět našlo 
co možná nejlepší řešení. Na radnici máme 4 zastupitele.

Za dva roky naší existence jsme se věnovali mnoha podnětům. Patří mezi ně například 
úspěšný boj proti vzniku problematických lokalit na Salmě a v Heřmanicích. Podařilo se 
nám upozornit na neutěšený stav ulic na Zvěřině a Salmovci, z nichž některé právě prošly 
opravou. Mezi dalšími podněty, kterými se zabýváme, je výsadba stromů v  některých 
lokalitách, podpora spolků a volnočasových organizací, optimalizace autobusové linky 97, 
parčík na Nové Osadě, chodník Na Jánské, čističky odpadních vod Na Josefské, umístění 
dopravních zrcadel atd. Intenzivně se věnujeme podnětům, se kterými za námi přicházejí 
obyvatelé naší obce. Seznam těchto podnětů naleznete na našich webových stránkách.

Terminál

Jedním z největších problémů, který jsme zatím 
řešili, bylo uhelné překladiště v  Heřmanicích, 
mající negativní vliv na životní prostředí nejen 
v  místě, kde se nachází, ale velmi výrazně 
ovlivňující také ovzduší v okolních rezidenčních 
zónách, mezi které patří např. Muglinov. Další 
negativní dopad má také doprava s  tímto 
překladištěm spojená. Jedna z  tras, po které 
se uhlí v nákladních autech přepravuje, vede 
přímo středem sídliště Kamenec.
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Ukliď si svou ulici

Na jaře 2020 jsme stejně jako v předchozím 
roce spustili akci „Ukliď si svou ulici“. 
Společně s  námi do toho šli někteří 
kolegové nejen ze Slezské Ostravy, ale 
i  z  jiných částí města. Opět se velmi 
aktivně zapojila Zvěřina, kde uklízeli svůj 
park. Pevně věříme, že se tento zvyk ujme 
a uklizených ulic bude každé jaro přibývat.

Drobné podněty občanů

Občané Slezské Ostravy a naši sousedé se na nás často obrací s nejrůznějšími žádostmi 
o pomoc. A tak jsme mimo jiné řešili žádosti o změny územního plánu nové výstavby 
v  Heřmanicích, parkování v  některých částech Heřmanic či na Salmovci, zjišťovali 
informace o možném prodeji pozemků, výsadbu i kácení stromů, pomohli jsme zařídit 
pronájem pozemku spolku rybářů, řešili lavičku na zastávce hromadné dopravy, 
osvětlení na ulici Zvěřinská….
Jako zastupitelé máme přístup k  informacím a  podnětům se opakovaně věnujeme 
a  sledujeme jejich vývoj. Je však také velmi důležité, aby byli aktivní i  samotní 
obyvatelé Slezské Ostravy.

Společně pak můžeme mnohé podněty dotáhnout do konce.
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Slezská pro život sepsala proti překladišti petici, iniciovala setkání se zastupiteli obce,
magistrátu i Kraje a oslovila televizní štáby, které o této problematice natáčely.
Na základě spolupráce s  jinými subjekty a  médii vyšlo o  Terminálu několik článků 
v místním tisku (vše naleznete na našich webových stránkách).
I  díky všem zmíněným aktivitám Slezské pro život, které podpořily trvale odmítavé 
stanovisko vedení Slezské Ostravy, se postupně podařilo změnit stanovisko Magistrátu 
a nakonec i MSK k této problematice. To vše navíc vyústilo v globální řešení na území 
celého města Ostravy, které významně omezuje velikost skladovacích ploch sypkého 
materiálu.

Co byste měli vědět … o kanalizaci

Velká část Slezské Ostravy postrádá kanalizaci. V mnoha případech je odtok odpadní 
vody řešen trativodem, některé domy jsou napojeny na potrubní systém, který však není 
součástí řádné kanalizace. Od 1. 1. 2019 jsou všichni občané povinni se o odpadní vodu 
postarat. Pokud nejste napojeni na kanalizaci nebo nemáte vlastní čističku odpadních 
vod (ČOV), musíte pravidelně vybírat odpadní jímky a doklady uchovávat. Tyto doklady 
musí být předloženy na vyžádání příslušného úřadu, který bude dodržování zákona 
kontrolovat. V  případě porušení zákona hrozí domácnostem vysoká pokuta. Hnutí 
Slezská pro život se touto problematikou v  poslední době velmi intenzivně zabývá. 
Připravili jsme pro vás návod, kde můžete zjistit, jak problém s odpadními vodami řešit. 
Více naleznete na našich stránkách www.slezska-pro-zivot.cz

Spolky ve Slezské Ostravě

Společenský život v naší části Ostravy je velmi pestrý právě díky mnoha spolkům, ve 
kterých se scházejí lidé se společnými zájmy. Organizováním různých společenských, 
kulturních a sportovních akcí se utužují sousedské a mezigenerační vztahy. Věříme, 
že právě tyto spolky svými aktivitami tvoří přívětivé prostředí pro obyvatele i  nově 
příchozí.

A  právě s  činností spolků je spjata aktivita mnoha členů našeho hnutí. Dva z  nich 
v minulém roce za tuto práci převzali ocenění od představitelů obvodu. A tak, pokud to 
situace dovolí, se můžete i tento rok těšit na cyklistické závody, stavění májky, smažení 
vaječiny či jiné aktivity.

Aktivní občané

Jsme přesvědčeni o tom, že lidé se mohou 
podílet na tom, jak jejich sousedství vypadá. 
Reálná hrozba vzniku problémových lokalit 
byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme se 
rozhodli stát se aktivními občany. Boj proti 
obchodu s  chudobou je běh na dlouhou 
trať, ale my jsme se přesvědčili, že i zde se 
dá najít cesta. Blíže si o tom můžete přečíst 
v článcích na našich webových stránkách.

Senioři

Jednou z  našich priorit je práce se seniory. Loni v  lednu jsme začali 
spolupracovat s Centrem seniorů, které působí ve Slezské Ostravě. Podíleli 
jsme se na vytváření programu jednotlivých schůzek a  navázali jsme 
spolupráci s podobnými centry v okolních obcích a městech, mimo jiné 
i s Krajskou Radou Seniorů. Současná situace těmto aktivitám nepřeje, ale 
my věříme, že se brzy budeme moci opět setkávat.

Aktivity v průběhu nouzového stavu

Na jaře 2020, kdy byl zoufalý nedostatek roušek, nás oslovilo kulturní centrum Cooltour, 
zda bychom jim mohli pomoci se získáváním látek a s logistikou. Rozjeli jsme proto sběr 
látek v některých částech Slezské Ostravy. Na roznesené letáky se nám ozvalo mnoho 
lidí, takže jsme celé dny jezdili a shromažďovali materiál. Ten jsme pak vozili také do 
kulturního centra Pant, kde se ve velkém šily roušky a kde si nám postěžovali, že trochu 
vázne koordinace dodávky roušek k těm, kteří je potřebovali nejvíce – seniorům. Začali 
jsme tedy oslovovat domovy seniorů nejen ve Slezské Ostravě. Byli jsme překvapeni, 
kolik domovů nemělo dostatek roušek. Začali jsme také spolupracovat s  Červeným 
Křížem a brzy se nám dařilo dostávat roušky od šikovných a obětavých švadlenek tam, 
kde byly potřeba. Byl to úžasný příklad spolupráce všech, kteří se chtěli zapojit a pomoci 
druhým.

Pečeme pro záchranáře

Vzhledem k tomu, že tato doba je těžká především 
pro ty, kdo pracují ve zdravotnictví, rozjeli jsme 
akci „Pečeme pro záchranáře“. Kolegové a kamarádi 
nejen ze Slezské Ostravy se pustili do pečení 
a  tak jsme začali na jaře navštěvovat záchrannou 
stanici ve Slezské Ostravě. Pečeme i nyní, abychom 
alespoň tímto způsobem poděkovali těm, kteří jsou 
v přední linii.

Sedmý ročník cyklistického závodu Heřmanické kolo. Brigáda v parku na Zvěřině.


