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KDO ZAPARKUJE ?
A KDO UŽ NE?...
TRADIČNÍ
„BOJOVKA“
více na str. 3.

KONEČNĚ POSTAVÍME KRYTÝ AKVAPARK
čtěte více na str. 2.

PODCHODY NEJVĚTŠÍHO
OSTRAVSKÉHO OBVODU

Varování fotografie nejsou vhodné pro slabé povahy více na str. 2.

MÍSTO SKOKU S PADÁKEM
PROCHÁZKA CHODNÍKEM

Máte příbuzného či kamaráda milovníka adrenalinových sportů?
…Posuďte sami, jestli naše chodníky nejsou pro něj to pravé…. čtěte více na str. 5.

V pohádce Nesmrtelná teta král Ctirad přišel o rozum a začal dělat věci, nad kterými zůstával rozum stát…

NEINSPIROVAL také RADNÍ NA JIHU?
více na str. 2.

NEVZHLEDNÉ UBYTOVNY

NECHCEME PŘIHLÍŽET, ALE ŘEŠÍT!!!

čtěte více na str. 3.

CO BUDE S ODROU?

Donedávna známé kulturní středisko chátrá a místní občané stále nevidí “světlo na konci tunelu”.
Je bolestivé vidět kulturní symbol Výškovic v takovémto stavu.
Podaří se v nejbližších letech něco změnit?				
více na str. 4.
str. 1.

KRYTÝ AKVAPARK - ZÁBŘEH
Logika bývalých radních koalice ODS a ČSSD
-zaplatili nákladný projekt a vizualizaci
akvaparku, pak se „rozmysleli“, prý by byl
ztrátový a vše zavřeli do šuplíku.
Zajímavé je, že si „ztrátový“ akvapark mohou dovolit menší obce jako Kravaře, Bohumín, Frýdek Místek? A my v Ostravě, krajském městě a 100 tisícovém obvodě se

bojíme? Kdo nic nedělá, nic nezkazí – tímto
heslem se zdá se v poslední době spokojilo
vedení jak města, tak obvodu. Vyhřívaný
krytý i venkovní bazén, vnitřní tobogány a další atrakce – pojďme s KSČM
vytáhnout vypracovaný projekt „ze
skříně“ a dlouho slibovaný akvapark
postavit.

PODCHODY NEJVĚTŠÍHO OSTRAVSKÉHO OBVODU

DESATERO ROZHODNUTÍ

HODNÝCH KRÁLE CTIRADA

I. POKUTY ZA PARKOVÁNÍ – praktiky obrácené naruby. Přece první vedení musí zajistit parkovací plochy a teprve pak při porušení může policie vybírat pokuty (více na str. 3)
II. PROMIŇTE, NEMŮŽEME KOSIT TRÁVU, DĚLÁME VEŘEJNOU ZAKÁZKU (r. 2015), více na str. 5
III. PROČ INVESTICE DO NAŠEHO OBVODU NARŮSTAJÍ AŽ ROK PŘED VOLBAMÍ?
Byl náš 100 tisícový obvod do letošního roku tak dokonalý, že nepotřeboval rekonstrukce,
výstavby, opravy???
IV. TŘI ROKY PRŮMĚRNÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA A POSLEDNÍ VÁNOCE – světýlka, výzdoba,
dekorace a sobi či jeleni???
V. PARADOX NA DUBINĚ - výjezdové centrum bez výjezdu (více na str. 3)
VI. PROČ DŮLEŽITÁ ROZHODNUTÍ (např. sloučení školy) tlumočí občanům vedoucí odboru
– úředník a ne jimi v řádných volbách zvolený příslušný uvolněný zastupitel?
VII. Podchod u finančního úřadu neopravíme, ale zrušíme (více na str. 2.)
VIII. Rekonstrukce u Shopping parku – ano pořád je potřeba oprav, lepší dostupnosti,
zprůjezdnění, ale nejde to lépe? (více na str. 5)
IX. Proč se platí projekt a studie krytého akvaparku, když se pak nerealizuje? (viz výše)
X. Technické služby-Jih se zrušily, aby byly po mnoha letech znovu obnoveny v r. 2015 (více str. 7)
str. 2.

OTÁZKA K FOTOGRAFIÍM. Co to je?:
A/ Adrenalinová stezka - Přežije nejstatečnější - Wisconsin Dells, USA
B/ Cesta do pekla v pohádce„ S čerty nejsou žerty“
C/ Podchod ve Starém Zábřehu, ulice Hulvácká
Je smutné, že C je správně. Současná koalice ČSSD, ANO a KDU ČSL investovala minimálně do našeho obvodu (s výjimkou
posledního roku), kde chybí parkování
a chátrají chodníky a podchody.
Z vedení radnice slýcháme, že by bylo lepší
některé podchody zasypat a zrušit (např.
Hrabůvka u finančního úřadu). KSČM s tímto
postojem nesouhlasí a věříme, že také radní
už dostali rozum. KSČM zajistí celkovou
rekonstrukci podchodů a tramvajových
zastávek Hulvácká, Hrabůvka - Dřevoprodej, Hrabůvka u finančního úřadu, Hrabůvka - Benzina.

KDO ZAPARKUJE ? A KDO UŽ NE?... BEZÚTĚŠNÝ STAV
TRADIČNÍ „BOJOVKA“ ZASTÁVEK MHD
Situace v oblasti parkování vozidel v Ostravě
- Jihu je katastrofální. Auta stojí na příjezdových komunikacích a zhoršují průjezdnost.
Obvodem prochází městská policie a pečlivě
uděluje pokuty.
POKUTY ZA PARKOVÁNÍ NEŘEŠÍ SITUACI
– jsou to represivní praktiky obrácené naruby.
Přece první musí městský obvod zajistit dostatek parkovacích míst a teprve pak mohou
následovat pokuty za špatné parkování.

VAŠE BEZPEČNOST
JE NAŠE POVINNOST

A CO PLÁNUJE KSČM?
Uděláme pořádek ve vyhrazených parkovacích stáních. Nežádáme po občanech, aby si
na vlastní náklady postavili parkovací místo.
Ne občan, ale obvod je zodpovědný za plošné
zajištění parkovacích míst pro své občany. Obvod
má připraven projekt na realizaci parkovacích
ploch v různých částech.
Výstavbě parkovacích míst se bude KSČM
intenzivně věnovat.

Zastávka – točna Bělský les
Vysoce reprezentativní točna tramvaje v Bělském lese, aneb jak to rozhodně nechceme.
Budova, co sloužila dříve jako zastávka,
je dnes polorozbořená vybydlená a využívána pouze řidiči tramvaje.
Zastávky jsou důležitý prostor pro naše
občany a se vzhledem souvisí také bezpečnost těchto míst.
KSČM zajistí opravu takto vypadajících zastávek v majetku obce
a u ostatních bude vyjednávat
s dopravním podnikem.

VÝJEZDOVÉ CENTRUM BEZ VÝJEZDU!!!

Ukončí někdo zoufalou situaci na Dubině?

Než se budovala 112 v Ostravě Dubině,
vedení slibovalo zpřístupnit tento objekt
z Nové Bělé (z Krmelínské ulice), usnadnit
tak cestu záchranným vozidlům a ulevit
provozu na silnici místním občanům. Tady
ale zůstalo jen u slibů. Kličkování záchranných vozů sídlištěm je velice náročné nejen
pro záchranáře, ale je nepříjemné také pro
místní obyvatele.
Aby mohly tyto velké auta projet úzkými

klikatými uličkami, zodpovědně tudy prochází městská policie a uděluje pokuty a
oblíbené botičky. V místě, kde byl odjakživa
problém zaparkovat, se možnost zaparkování pro obyčejného občana bez rezervačního
stání snížila na minimum. Obyvatelé jsou
zdeptaní, nešťastní, rozčarovaní.
KSČM ve spolupráci s obvodem
Nová Bělá zajistí průjezd záchranářským vozů z ulice Krmelínská.

MÍSTO SKOKU S PADÁKEM PROCHÁZKA CHODNÍKEM!!!
Nechceme, aby se občané museli strachovat
o svá auta, když odcházejí večer domů.
Budeme usilovat o posílení hlídek městské
policie…Navýšíme počet kamer v problematických lokalitách. Kamery umístíme také v podchodech, protože procházet
tam v noci je velice nepříjemné a nebezpečné. Plánujeme bezdoplatkové zóny a postupný odkup ubytovacích zařízení s nekontrolovatelnou skladbou obyvatel.

Doražte do Hrabůvky za K-Trio nebo do Starého Zábřehu (jistě znáte i jiná místa). Připravte
se… Rozběh a hurá!!!...To je zážitek - lepší než
skok s padákem nebo jízda ve formuli.
A ted trochu vážně. Máme velký obvod a vše
str. 3.

nejde hned, ale když na těchto chodnících vidíme kličkovat maminky s kočárky či seniory
s hůlkou nebo chodítkem, jedná se skutečně
už o hazard se zdravím. KSČM bere opravu
chodníků jako investiční prioritu č. 1.

NEJSME POPULISTÉ,
CHCEME JEN INVESTOVAT-

NE KŘEČKOVAT!!!

Plány KSČM mohou znít odvážně, až populisticky. Zkusme se však podívat na souhrn hospodaření městského obvodu a města s financemi za posledních několik let a posuďte sami
jestli jsou peníze na investice.
VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Město Ostrava za poslední čtyři roky
hospodaří s přebytky v řádech stovek milionů korun. Úspory dosahují téměř 2 miliardy korun. Rovněž náš městský obvod se
chlubí úsporamy jako dobrý „hospodář“.
Přitom nám chátrají chodníky, podchody, zastávky.
V obvodě máme ubytovny a nevyřešenou Odru
v bezútěšném stavu v rukou soukromých vlastníků. Takhle by se dalo pokračovat.
Máme několik posledních let k využití Evropských financí na investiční výstavby a přestavby.
Těchto možností je potřeba maximálně využít
a investovat do našeho obvodu.
Město i obvod provádí pravidelné audity,
bez závažných zjištění, které vedou k vysokým odměnám auditorských firem – audity
města stály neuvěřitelných 12 milionů.
Ve vedení města skokově narostl počet úředníků. Nešetřilo se na výkupech předražených
nemovitostí a město tak zbytečně přicházelo
o peníze, které mohlo investovat do svého rozvoje. Pokud budeme ve vedení města, „zeštíhlíme“ magistrát a jeho provozní výdaje.
V posledním roce z nepochopitelných
důvodů skokově rostou investice do městského obvodu i do celého města.
Je to náhoda? Nezkušenost?
Nebo promyšlený předvolební tah?

KULTURNÍ STŘEDISKO ODRA

BÝVALÁ CHLOUBA VÝŠKOVIC
Bývalé centrum služeb a obchodů ODRA
v Ostravě Výškovicích je už několik let zbouráno. Pozemek je oplocen a není využitý.
Vlastník předložil několik návrhů a termínů
realizace, ale zatím se nic neděje. V místě,
kde je velký problém s parkováním vozidel
a schází některé služby pro obyvatelé Výškovic,
si tento prostor zaslouží intenzívní pozornost.
KSČM usiluje o získání Odry zpět do rukou
obvodu a celkove vyřešení teto nenormální situace co nejdříve.

NEVZHLEDNÉ UBYTOVNY!...

NECHCEME PŘIHLÍŽET, ALE ŘEŠÍT!!!
KSČM nechce ať se potýkáte s kriminalitou,
odpadky, nepořádkem. Nechceme snižovat hodnotu vašich majetků a investic.
Prosazujeme:
Zavedení bezdoplatkových zón
v problémových částech obvodu
Tyto zóny jsou zatím jediným účinným nástrojem proti zmíněnému obchodu s chudobou.
Pravidla těchto zón se nevztahují na stávající
nájemníky ubytovacích zařízení, ale pouze
zabraňují majiteli neustále střídat nájemníky
z řad sociálně slabších a kontinuálně zneužívat sociální dávky.

Postupné vykoupení těchto objektů
Potřebujeme ubytovny dostat zpět do rukou
obvodu. Jedině tak můžeme zabránit dalšímu ničení, chátrání a mít dohled nad
skladbou nájemníků. Je to investice, která se
nám do budoucna několikanásobně vrátí. Majetek a bezpečí řádných občanů a rodin je naší
prioritou.
Navýšení hlídky policie
a kamerových systémů
Přidáme kontejnery
a odpadkové koše

RADNICE NENÍ RODIČ A OBČANÉ
JEHO NEPOSLUŠNÉ DĚTI
Chápeme, že současné vedení Jihu spoustu problémů
zdědilo, ale otázka je, jak se s tím radní poprali. Jednání
zastupitelstva tak trochu působí jako hra na rodiče
a neposlušné děti. Z vedení radnice se ztrácí schopnost
komunikovat s občany. Stává se, že vedení občas musí udělat rozhodnutí, která jsou těžká, palčivá a pro mnohé občany
bolestná, jako bylo nešťastné slučování škol na ulici Mitušova
nebo to mohou být rekonstrukce, které těžce narušují dopravní
situaci a pohodlí občanů.
KSČM ve vedení radnice nechce být rodič, který to
„s vámi myslí dobře“. Když budete zoufalí, nešťastní, ublížení, nepošleme za Vámi úředníky a vedoucí odboru. Zastupitelé
a radní jsou ti, které si občané zvolili ve volbách a ti především
by měli s občany komunikovat a vysvětlit důvody palčivých
rozhodnutí. O nepříjemných věcech to platí dvojnásobně.
Vedení se nemůže schovávat
v „bezpečné ulitě svých kanceláří“!!!
Mgr. Lucie Foldynová

5. a 6. října 2018 volte
facebook.com/ZOSTRAVy
str. 4.

KAŽDODENNÍ TRÁPENÍ (NE)KOSENÍ TRÁVY, KORUPCE A NESCHOPNOST

S OBJÍŽDKAMI U SHOPPING PARKU

Rekonstrukce cesty a objížďky často končí
bezradností motoristů chodců a cyklistů. Počítejte se zácpou, kolonami, časová náročnost
objíždění a všichni se shodují také na velice
nejasném zmatečném značení. Nejasné značení cest, komunikací, objížděk, způsobuje
chaos a nervozitu. Všichni víme, že chyby na
silnici mohou mít velmi závažné důsledky.
JAK NA REKONSTRUKCE? CO RADÍ KSČM?
Rekonstrukce a opravy se nedají dělat formou
Hurá akce. KSČM požaduje ve výběrových řízeních na zhotovitele staveb jasné termíny dokončení akcí a každodenní kontinuální práci.
Ve smlouvě by měly být přísné sankce za každý den prodlev. Jsme nejlidnatější obvod a nemůžeme si dovolit zatěžovat naše občany ani
o den déle než je nezbytně nutné. Požadujeme přehledné značení objížděk a tras.

SVOZOVÁ TAXI SLUŽBA
K POHOTOVOSTNÍMU LÉKAŘI

Život a zdraví našich občanů si zaslouží
investice. Když se nedaří přesvědčit lékaře,
aby drželi pohotovost u lidí pomůžeme přivést lidi k lékaři. KSČM plánuje v nadcházejících volebním období zavést pohotovostní
smluvní taxi s podporou města.

CHCEME POMÁHAT OHROŽENÝM SKUPINÁM A OBČANŮM

Podporujeme kluby a spolky pro zdravotně
postižené, seniory, matky s dětmi apod. Jsme
připraveni finančně podpořit projekty, setkávání a aktivity zaměřené na tyto skupiny obyvatel, tak aby každý občan našeho obvodu
věděl, že není sám, že se má na koho obrátit
a že i on bez ohledu na postižení či ohrožení může rovnocenně a kvalitně žít v našem
obvodě. Budeme spolupracovat s organizacemi zaměřenými na volnočasové aktivity
a celkovou pomoc těmto skupinám obyvatel.

ZÁBŘEH ZPRŮJEZDNĚNÍ
PLZEŇSKÁ, SAMARITÁNSKÁ
Lokalitou projíždějí velká nákladní auta a ztrpčují
život místním občanům. KSČM plánuje dlouho připravované napojení ulic Plzeňská
a Samaritánská. Nákladní auta tak budou využívat frekventovanou komunikaci (Plzeňská)
a vyhnou se místní vilové čtvrti.

Zakázka na zeleň nebo to byl mega business za bývalého vedení? To už dnes řeší soud. A jak
na to reagovalo nové vedené před několika lety? „Nezlobte se, nekosíme, řešíme veřejnou
zakázku, aby bylo vše v pořádku“. Co k tomu dodat? Nejenom, že nás občany nezajímá administrativa, ale pokosená tráva!!! Ale jak to s tou veřejnou zakázkou dopadlo? Máme pro
vás výtah z článků a událostí týkajících se tohoto tématu v posledních měsících:

BÝVALÉ RADNÍ OSTRAVY-JIHU SOUDÍ
KVŮLI PŘEDRAŽENÉ ZAKÁZCE
NA ÚDRŽBU ZELENĚ
23. května 2018 9:23
Překvapením skončil první den hlavního líčení
u Okresního soudu v Ostravě, který začal projednávat zakázku na údržbu zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih z roku 2007. Dříve
bývalí radní svorně tvrdili, že obžaloba je nesmyslná. V úterý ale jeden naznačil, že v pozadí
mohou být úplatky.
PRŮŠVIHY S KOSENÍM TRÁVY POKRAČUJÍ
I S DALŠÍM VEDENÍM OBVODU
„Z důvodů špatně administrovaného výběrového
řízení musí náš obvod uhradit společnosti AWT
za faktury 1.336.455Kč. Uhradí rovněž soudní

poplatek ve výši 66.823 korun a náklady právního zastoupení protistrany v částce 256.418
korun….“ Uvedl starosta Martin Bednář.)
CO NA TO KSČM?
Záhadou zůstává, proč vedení tak významného a zkušeného obvodu si do smlouvy
o výkonu s vítěznou firmou nedalo také lhůty
a termíny, do kdy musí být pokos vykonán.
Vše, co následovalo, včetně prohraného soudního sporu a smluvní pokuty, je již důsledkem této opravdu školácké a fatální chyby.
KSČM prosazuje rozšíření kapacity, zázemí a vybavení vlastních technických
služeb tak, aby byl obvod do budoucna
soběstačný, co se týče údržby zeleně.
Po ukončení smluvního období tedy
neplánujeme další zakázky na zeleň.

PODPORUJEME VÝSTAVBU
MĚSTEČKA BEZPEČÍ

SNÍŽENÍ VĚKOVÉ HRANICE
U SENIOR TAXI NA 70 LET
V našem obvodu se nedávno rozjela úspěšná
služba senior taxi, která je k dispozici pouze
seniorům od věku 77 let. Tato služba se ukázala
jako velice přínosná, prospěšná a hojně využívaná. KSČM chce pokračovat v jejím poskytování a usiluje o snížení věkové hranice
na 70 let, jako to je např. v obvodě Moravská
Ostrava.

Projekt Městečko bezpečí plánovaný městem
Ostrava vytvoří podmínky pro systematickou
spolupráci záchranářů a pedagogů při preventivně výchovné činnosti dětí a mládeže nebo
také organizovaných skupin veřejnosti týkajících se zdraví, bezpečnosti a vzájemné pomoci.
Výstavba je plánována na jaře 2022. KSČM tento
projekt plně podporuje.
str. 5.

PODPORUJEME SPORT A ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
SDÍLENÁ KOLA, KOMPLEXNÍ SYSTÉM CYKLOTRAS V OSTRAVĚ A OKOLÍ, PODPORA VÝSTAVBY SPORTOVNÍCH HŘIŠT, KRYTÝ AKVAPARK A HALA PRO
SPORTOVNÍ MÍČOVÉ HRY PRO ŽENY JSOU UKÁZKY TOHO, CO SE KSČM V DALŠÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ CHYSTÁ PODPOROVAT V OBLASTI SPORTU.

SDÍLENÁ KOLA KSČM K GENDEROVÉ VYROVNANOSTI
děkujeme za realizaci našeho nápadu

KSČM děkuje za realizaci našeho nápadu,
který opakovaně předkládal klub KSČM na
městském zastupitelstvu. Podporujeme
rozšíření projektu Shared bike po celé Ostravě, včetně městského obvodu OVA JIH.
Projekt je klíčový, protože podporuje jak sport
a fyzickou kondici, tak také pomůže zmírnit
ekologickou zátěž na město. V Ostravě jsou kola
zatím k dispozici v centru a nejbližším okolí.

SPORTOVNÍ HALA PRO ŽENY
Z dílny KSČM vychází odvážný projekt, který
podporuje zdravý sport a zároveň přispívá
k genderové vyrovnanosti v našem obvodě.
Dle statistik ze sportovních hal a klubů v našem obvodě a celém městě jsme zjistili, že ta
„krásnější polovina“ města je diskriminována
v oblasti kolektivních, zejména míčových sportů. V hale Ostrava Dubina a dalších sportovních
místech obvodu jsou mužské sportovní kluby

a oddíly oproti těm ženským v poměru 80:20.
To je opravdu velký rozdíl, který není způsoben
tím, že by ženy a dívky měly menší zájem o
kolektivní sporty. KSČM plánuje vystavět sportovní halu, která by byla prioritně pro ženy –
tedy ženské a dívčí sportovní kluby – házená,
basketbal, florbal, fotbal příp. tenis atd. Máme
posledních několik let k využití spolufinancování z operačních programů Evropských fondů.

PRÁCE S MLÁDEŽÍ
„KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“

Chceme intenzivně podporovat projekty zaměřené na volnočasové aktivity pro mládež
a prevenci kriminality. Zajistíme sportovní hřiště pro starší děti a mládež a společně se sociálním odborem budeme prosazovat organizace,
projekty a aktivity zaměřené na tuto skupinu.

PREVENCE GANGŮ
A KRIMINALITY

PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Musíme pochválit současné vedení, že se věnovalo této tématice a spousta dětských hřišť byla
opravena či nově vystavena. Pořád jsou ale určité
rezervy, tedy místa, které si žádají pozornost a
opravu. V celém městském obvodě až na výjimky
chybí dostatečné sportovní a volnočasové vyžití
pro starší děti a mládež. Společně s Vámi občany
a mládeží jsme v tuto chvíli vytipovali několik míst
a promysleli možnost nenákladné revitalizace stávajících nevzhledných sportovního hřišť.
VÝŠKOVICE
Školní hřiště ZŠ Srbská si zaslouží celkovou rekonstrukci a otevření i pro veřejnost k rekreačnímu sportování v odpoledních hodinách.
Občané voliči dejte nám svůj hlas ve volbách
a my zastupitelé za KSČM se o to postaráme.
Hřiště se dá opravit i s minimálními investicemi – oprava plotu, zajištění branek na fotbal,
basketbalových košů.
HŘIŠTĚ NA ULICI VÝŠKOVICKÁ 184 – 194
MŮŽEME NENÁKLADNOU CESTOU
OPRAVIT SPOLEČNĚ S MLÁDEŽÍ Z OKOLÍ
Fotografii tohoto hřiště jsme dostali jako
podnět od starších dětí a mládeže z Ostravy Výškovic, pro které chybí sportovní vyžití
v této části obvodu. Řešení může být docela

Hřiště plánujeme zatravnit, či jiným nenákladným způsobem opravit, umístit branky
a basketbalové koše a může sloužit starším
dětem a mládeži k míčovým hrám.

HŘÍŠTĚ VHODNÉ K REVITALIZACI
- ZÁBŘEH PÍSKOVÉ DOLY
Hřiště u ulic Písečná, Horymírova

jednoduché a nenákladné. Společně s dobrovolníky a mládeží hřiště opravíme, přidáme
basketbalové koše a branky a „Hurá do toho“.
HŘIŠTĚ OSTRAVA DUBINA, KAMINSKÉHO
Tohle staré hřiště na ulici Kaminského parametrům moderního hřiště skutečně neodpovídá
technicky ani vzhledově. To je také jeden z důvodů proč se místní mládež hodně shlukuje na
vedlejším dětském hřišti, kde zabírají místo na
prolézačkách a houpačkách malým dětem.

PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY
KSČM podporuje aktivity a projekty zaměřené na sladění pracovního a rodinného života.
Jsme připraveni v rámci grantových výzev
obvodu finančně podpořit příměstské tábory
a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ A VYBAVENÍ
ŠKOL A ŠKOLEK
Budeme prosazovat zajištění kvalitního zázemí, zařízení, vybavení a také vzhledu škol
a školek v našem obvodě.
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KAM MÁME HÁZET ODPADKY?

Rada městského obvodu rozhodla uzavřít
smlouvu se společností ENERGO SOLUTIONS
s.r.o. o spolupráci při zkušebním provozu produktu s názvem Zero Waste City. Občané budou
moci pomocí nasnímání QR kódů označit přeplněný venkovní koš na komunální odpad a to již
na začátku roku 2018.
(zdroj Jižní listy, leden 2018)

CO ALE JEŠTĚ CHYBÍ?

„Pravidelně když si z Avionu nesu kafe v kelímku a jdu směrem do Výškovic marně se rozhlížím po odpadkovém koši. Několikrát jsem
kritizovala nedostatek košů v této oblasti.

Dosud marně. Myslím, že jednoho dne se fakt
naštvu a hodím kelímek na zem, jak to dělají
jiní“ (Helena J. ze Zábřehu).

CO NA TO KSČM?

Označování přeplněných košů pořád nenavyšuje počet a koncentraci odpadkových košů
a kontejnerů v obvodě. Množství či spíše
„nemnožství“ odpadkových košů trápí naše
občany napříč městským obvodem. Jak chceme občany a děti vést k udržování čistoty
okolí, když jim nenabídneme dostatečné
množství odpadkových košů. KSČM plánuje
navýšit počet odpadkových košů v obvodu.

OBLÍBENÁ VEČERNÍ MÍSTA PO VÍKENDU
KSČM plánuje zapojit technické služby do ví… A CO S TÍM?
kendového úklidu těchto lokalit a navýšit poProstor kolem Alexandrie, Kotvy (Zábřeh),
restaurace Country (Dubina) a mnohé další
vypadají po každé sobotě a neděli jako po
náletu nepřátelské vojenské armády. Spousta
občanů opakovaně upozorňuje na rušení nočního klidu a zejména odpadky a nepořádek
jako důsledek víkendového nočního řádění.

čet odpadkových košů a popelníků v daných
oblastech. Rovněž se také sejdeme s majiteli
nočních restaurací a barů a budeme s nimi
vyjednávat o jejich přispění k úklidu a údržbě lokalit. Požadujeme důsledné dodržování
nočního klidu ze strany majitelů restaurací
a zábavných zařízení.

PODPORA KULTURY A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ V NAŠEM OBVODĚ

Naše kulturní zařízení K TRIO a KD Akord
patří k vysoce uznávaným ve městě i kraji. KSČM chce nadále udržet kvalitu a standard těchto zařízením. Budeme podporovat kulturní představení a akce v našem
obvodě. Těšíme se na tradice jako každoroční slavnosti Jihu, pivní slavnosti, letní kino
a další aktivity městského obvodu a města
Ostravy.
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TECHNICKÉ SLUŽBY

KSČM dlouhodobě usilovala o znovuobnovení vlastních technických služeb,
ale její zástupci byli „sami vojáci v poli“,
protože nebyla vůle ze strany vládnoucí koalice v obvodě. Jsme rádi, že konečně po
letech také ostatní strany pochopily, jak je
důležité mít vlastní technické služby pro
údržbu okolí našeho obvodu. Postupně plánujeme navýšit techniku, kapacitu, zázemí
a rozšířit působnost technických služeb. Po
uplynutí sjednaného období zakázky
na údržbu zeleně, bude KSČM usilovat
o to, aby byla tato služba zabezpečována vlastními technickými službami,
nikoliv externími firmami.

VEŘEJNÉ TOALETY

NĚCO OPRAVDU UŽITEČNÉHO
Z DOB MINULÝCH
KSČM v minulém období prosadila zavedení
veřejných toalet v podchodu u Venuše a měla
obrovský úspěch. Toalety jsou čisté, hojně navštěvované a občané velice spokojeni. No, ruku
na srdce: „Může být více nepříjemný pocit než
ten, když potřebujete a ejhle ono není kde?“
A to v našem nejlidnatějším obvodě je opravdu problém. Podchod u Venuše je taková první
vlaštovka. Za vaší podpory chceme iniciovat znovuobnovení veřejných WC také
v ostatních částech městského obvodu.

KONEČNĚ - CELOPLOŠNÝ
ZÁKAZ HRACÍCH
AUTOMATŮ A HEREN

Jakékoliv hraní obecně vzbuzuje závislost
a také souvisí s dalšími negativními vlivy,
alkoholem a kriminalitou v okolí apod. KSČM
má v tomto ohledu od začátku jasný a nekompromisní přístup. Nechceme tady herny,
nebudeme podporovat nezdravou závislost
a nechceme přihlížet jejím následkům! Obejdeme se bez finančních prostředků z těchto
aktivit. V porovnání s řešením narůstající
kriminality, výtržnictví, rušení nočního klidu
a soužití řádných občanů to za to skutečně
nestojí. Jsme rádi, že po letech se konečně
i ostatní strany sjednotily k tomuto názoru
a podařilo se prosadit celoplošný zákaz nejen
v našem obvodě, ale celé Ostravě.

REKREAČNÍ ZÓNA BĚLSKÝ LES
Bělský les je chlouba našeho obvodu. O to větší
máme radost, že se do této oblasti v poslední
době docela hodně investovalo. Z bývalých
kasáren tu vznikla před pár lety nová lesní
škola, kde se mohou děti učit spoustu o lesním
životě, stromech, zvířatech apod. Je to taková
klidná oáza uprostřed rušného sídliště.
KSČM chce POKRAČOVAT V ROZŠÍŘENÍ
REKREAČNÍ ZONY BĚLSKÝ LES.

nedalo něco dělat a mají pravdu. Chceme vyjednávat s majitelem o možnostech rekonstrukce
a využití tohoto objektu, který narušuje okolí.

DALŠÍ MOŽNOSTI ROZŠIŘOVÁNÍ
REKREAČNÍ ZONY BĚLSKÝ LES

NÁVRH MOŽNÉHO VYUŽITÍ
- ADVENTURE GOLF

Adventure golf je takový minigolf v přírodě.
Minigolf je nenáročný a zábavný sport a jeho
obrovskou výhodou je možnost využití pro
všechny věkové kategorie. Adventure golf
zároveň už dávno nevypadá jako nám dobře
známé nevzhledné plastové útvary z dob minulých, ale naopak zapadá do okolí a příjemně zkrášluje prostředí (viz foto).

CHÁTRAJÍCÍ OBJEKT
UPROSTŘED BĚLSKÉHO LESA

Toto klidové místo narušuje rospadajícíse
zbytek objektu (viz foto). Mnozí občané
poukazují na to, zda by se s tímto objektem

žít ho pro volnočasové aktivity svých občanů.
Možnosti využití chceme následně řešit
s občany na základě jejich podnětů a potřeb.

Před nedávnem byl nabízen městskému
obvodu k odkupu lukrativní pozemek na
konci Bělského lesa vedle koliby (viz foto).
Obec z důvodů nabídky ceny vyšší než je
v místě obvyklé a také řešení otázky: „Co pak
s tím?“, nabídku odmítla.
KSČM chce obnovit vyjednávání o tomto
pozemku. Myslíme si, že je v zájmu obvodu
vlastnit pozemek na tak klíčovém místě a vyu-

facebook.com/ZOSTRAVy ostrava.kscm.cz
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