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POŘÁD

CHTĚJÍ VÍC

- CÍRKEVNÍ RESTITUCE

Laguny a smrad
v Ostravě!!!

KSČM vždy propagovala variantu likvidace lagun
v ochranné atmosféře, vláda ANO a ČSSD schválila levnější variantu, kdy jsou laguny bagrovány
bez ohledu, co to způsobí, a proto dnes v Ostravě

všichni cítí smrad a dýchají karcinogeny. Aspoň
víme, komu za to vděčíme, ANO a ČSSD, kde
máte ušetřené peníze za levnější variantu likvidace lagun, v Ostravě určitě ne, že ANO?

SENIORTAXI

My jsme na církevní restituce nezapomněli,
církve dostaly od našeho státu už 96 miliard
Kč (splatných 30 let) plus majetek v účetní
hodnotě cca 75 miliard Kč a dostanou ještě
dalších 1,5 miliardy Kč po dobu 17 let na svůj
provoz. V červnu 2018 ústavní soud rozhodl,
že co vše církev dostane, není konečná tečka,
jak nám vláda lhala, ale že mohou nadále
církve žádat další majetky. KSČM říká dost
nenažranosti církve.
Navíc v letech 2010 až 2014 vyplatil městský
obvod MOaP na dotacích církvi 519 tis. Kč
(koalice Ostravak, ČSSD). KSČM dokázala ve
volebním období 2014 - 2018 celkové dotace
minimalizovat na 82 tis. Kč. Např. jsme v našem obvodu zabránili schválení daru církvi ve
výši 2 mil. Kč. Pokud nám dáte možnost, budeme takto pokračovat. Církve mají dost!!!

KSČM pro občany v našem obvodu zajistila novou službu
Seniortaxi, každý senior od 70 let věku se může
za 20 Kč nechat dopravit např. k lékaři,
na poštu, na úřad nebo do sociální služby.
Od spuštění v lednu 2016 jsme do poloviny
roku 2018 přepravili 4 439 seniorů.

KSČM bude službu nadále podporovat a rozšiřovat.

PROŠUSTROVANÝ MAJETEK

Minulá vedení radnice ODS, ČSSD, KDU-ČSL, které se derou k moci, prošustrovala milionové majetky.
PRODANÉ BYTY, NEBYTOVÉ PROSTORY A POZEMKY
1998-2002 koalice ODS, KDU-ČSL, ODA, SZ – 235,8 mil. Kč * I nadále budeme chránit náš společný majetek,
2002-2006 koalice ODS, KDU-ČSL, US-DEM – 667,8 mil. Kč * nedovolte návrat ODS a začátek dalších výprodejů.
2006-2010 koalice ODS, ČSSD – 622,0 mil. Kč *
2010-2014 koalice Ostravak, ČSSD – 159,4 mil. Kč
2014-2018 za účasti KSČM – 23,4 mil. Kč
(nejnutnější prodeje, vnitrobloky, zahrádky, narovnání chyb)
zdroj: schválené závěrečné účty hospodaření
* majetek byl často prodáván pod reálnou hodnotou, skutečná ztráta obvodu byla mnohem vyšší.
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EVROPSKÝ
PASKVIL - GDPR

Dne 23.5.2018 schválilo zastupitelstvo města
zapracování evropské směrnice GDPR do dokumentů města (KDU-ČSL 2 pro, ODS 3 pro,
Ostravak 9 pro, ANO 13 pro). KSČM je proti
zavádění nesmyslů vzniklých v Bruselu do
života našeho města. Město vynaloží přibližně 3 mil. Kč ročně na tento Evropský nesmysl, ochrana osobních údajů dle dosavadních
předpisů ČR je dostatečná a velmi dobře kontrolovatelná. I malý politik se může postavit
evropskému Goliáši a KSČM to udělá.

Protěžovaná kavárna PANT
(TADY JE MACUROVO)
Nesouhlasíme, aby některé soukromé kavárny
měly výhodu ve svém podnikání proti ostatním
kavárnám v centru, jen pro to, že je má rád pan
primátor Macura nebo starostka Bernfeldová.
Kavárna PANT dostala na rekonstrukci a provoz 500 tis. Kč z rozpočtu města a výjimečně
výhodné nájemní podmínky.
Provozovatelé kaváren, vám taková
nespravedlnost nevadí?

KSČM nesouhlasí, jsme pro
rovné podmínky všem.

ZANEDBANÝ PŘÍVOZ

Špatnou situaci v Přívozu (ghetta, tzv. vyloučené lokality) bude KSČM řešit podporou
vzniku malých provozoven a živností, výstavbou parku, sportovní haly a zázemí pro sport
a zatraktivněním celé oblasti Přívozu včetně
zajištění bezpečnosti a pořádku.

KSČM omezí pomocí bezdoplatkových zón ghetta v MOaP. Nebojíme
se mluvit i o těchto problémech.

HALDA
EMA
NEZAPOMÍNÁME!

BYTY OKD
KSČM podporuje nájemníky v boji
za své byty, které dle našeho názoru,
neoprávněně získal a prodal Bakala.
Jen připomínáme, koho a kolika
penězi, Bakala sponzoroval

ODS - 15 mil. Kč
TOP09 – 7,5 mil Kč
Věci veřejné – 6 mil. Kč

NÁŠ LOMNICKÝ ŠTÍT

STRHÁVANÍ ŘETÍZKŮ

V našem obvodě není bezpečno, stále častěji
jsou našim ženám strhávány řetízky na tramvajových zastávkách. Takové chování nelze
tolerovat. KSČM zvýší počet strážníků a zajistí
větší bezpečnost na tramvajových zastávkách
a prostředcích MHD.

Z haldy EMA se stala příjemná oddychová zóna, KSČM zkulturní cestu nahoru (lavičky, koše, značení, informační panely, naučné prvky) a nahoře vytvoří krásné posezení s výhledem na naše město.
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Spalovna nebezpečných odpadů

OBČAN OSTRAVY SNESE VŠE

Uprostřed města dovolila v roce 2001 koalice
ODS, KDU-ČSL a ČSSD za podpory vlády ČSSD postavit spalovnu nebezpečných odpadů. 95% nebezpečných odpadů spalovaných v této spalovně se dováží z celé ČR (90 tun/denně). Spalovna
chce svojí kapacitu nadále navyšovat. Například

průmyslové nebezpečné odpady, odpady ze
zdravotní a veterinární péče, chemikálie, regulované látky, odpady PCB. Je to jediná spalovna
nebezpečných odpadů v ČR, která má povoleno
spalovat odpady s vysokým obsahem PCB, freonů i těžkých kovů. KSČM je proti! Nedovolte

návrat stran, které spalovnu podporují. Pojďme
říct jasné NE. Ve světě je běžné že spalovny stejného typu se staví minimálně 50 km od hustě
obydlených oblastí. Jen v Ostravě ODS, ČSSD a
KDU-ČSL chtěli a chtějí spalovnu nebezpečných
odpadů uprostřed města, kousek od sídliště Fifejdy.

Skelety MOaP - VŘEDY NAŠEHO OBVODU

KSČM vyřeší problémové lokality, odkoupíme nevzhledné skelety a vybudujeme na
jejich místě zařízení užitečná pro občany.
Např. jesle, školky, byty nebo sociální služby.

Prosazujeme
Vyhlášení bezdoplatkových zón
Výkup ubytoven a bytových
domů v ghettech

BYTY DŮLEŽITÁ INLINE dráha
SOUČÁST ŽIVOTA pro bruslaře

KSČM podporuje bydlení v obecních bytech,
zmodernizujeme stávající byty a vystavíme
nové. Byty musí sloužit především mladým
rodinám a seniorům s přiměřeným nájemným. Budeme trvat na pravidlech pro přidělování bytu, upřednostníme mladé pracující
lidi s počtem dětí odpovídající velikosti bytu
a dále seniory.

Rekonstrukci a výstavbu nových
bytů v těchto místech
Sociální bydlení a sociální práci
Nulovou toleranci narušování
veřejného pořádku

5. a 6. října 2018 volte
KSČM vybuduje v Přívoze novou dráhu pro
inline bruslaře, včetně zázemí a dětského
hřiště.
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Památník Hanke - PŘEPISOVÁNÍ DĚJIN
Nemyslíme, že bychom se museli německým
fašistům za válku a své utrpení omlouvat,
KDU-ČSL, Ostravak, ANO a ODS schvalují stavět památníky fašistům - například
odhalení památníku Hanke 15. 6. 2018

na ul. Nádražní, KSČM je proti. Nelíbí se
nám, obracení viníku války. Češi, Moravané
a Slezané válku nezavinili a nemusíme stavět za naše společné peníze památníky těm,
co válku zavinili a potom na to doplatili.

Revitalizace Bezručův sad

Koalice KDU-ČSL, ODS, Ostravak a ANO nevyčlenila 11 mil. Kč na revitalizaci
parku Bezručův sad a tím neumožnila připravenou rekonstrukci. KSČM revitalizaci okamžitě dokončí včetně osvětlení průchodů a kamer pro bezpečí občanů.

5. a 6. října 2018 volte

VÍCE
OTEVŘENÝCH
HŘIŠŤ

Otevřeli jsme školní
hřiště veřejnosti,
zajistili jsme na
každé otevřené hřiště
správce. Vybudujeme
další hřiště otevřená
pro veřejnost.
Dokončíme Dětský
ráj II v sadu Milady
Horákové, vybudujeme další Dětský
ráj III. Proč by u
nás nemohla být
Mauglího stezka,
jakou má Bohumín.
Vybudujeme nová
dětská hřiště.
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DOTACE PRO OBČANY
OBVODU
Místostarosta Vít Macháček KSČM má na starost oblast získávání
externích dotací. Ve volebním období 2014-2018 se podařilo získat
pro náš obvod dotace z EU ve výši cca 90,8 mil. Kč a z jiných zdrojů
(kraj, město) ve výši 63,1 mil. Kč. Spravené školy, nová hřiště, chodníky, akce pro předškoláky a žáky škol atd. My se neukazujeme,
my pro Vás pracujeme - KSČM.

STOP NEPRŮHLEDNÝM DARŮM, aneb
jak se žilo za ODSky, ČSSD a Ostravaku
Rada obvodu má právo schvalovat finanční dary
soukromým osobám, firmám, neziskovým organizacím. A to se v minulosti ve velkém dělo. Zneužíval se hlavně rozdíl mezi dotací a darem. U dotace
musíte doložit doklady, na co jste peníze obvodu
utratili, ale u daru to neplatí.

Dary se nevyúčtovávají, jen se berou!!!
Dary 2014, koalice Ostravak, ČSSD – 2,71 mil. Kč
Dary 2015, účast KSČM – 0,44 mil. Kč
Dary 2016, účast KSČM – 0,19 mil. Kč
Dary 2017, účast KSČM – 0,08 mil. Kč

KSČM je proti darům, chceme místo
darů dotace, které se musí vyúčtovat.
NEDOVOLTE NÁVRAT ROZHAZOVÁNÍ.

KAMERY JEN PRO NĚKOHO!!!

KSČM požaduje kamery pro bezpečnost lidí, ne majetku mocných.
Rada odvodu MOaP, konkrétně radní za hnutí Ostravak (Bernfeldová, Adámek) a ČSSD
(Feiková, Pašková - dnes už za NEZÁVISLÉ
a ČSSD), i přes velký odpor KSČM schválila
umístění bezpečnostních kamer napojených na Městskou policii skoro na konci ul.
Palackého. Asi není náhodou, že právě zde

vlastní nemovitosti radní města L. Semerák
(Ostravak) a třeba i L. Nytra, který je ředitelem občanského sdružení D-live Morava
a kde možná jen čirou náhodou je předseda
správní rady D. Bernfeld, manžel naší paní
starostky P. Bernfeldové (Ostravak). A kruh
se uzavírá.

KSČM požaduje kamery pro bezpečnost
lidí, ne majetku mocných. KSČM prosazuje umístit bezpečnostní kamery do
konfliktích míst. V centru třeba v ul.
Ostrčilova, kde po přepadech v podchodu napsali lidé petici, nebo určitě i na
sídliště Fifejdy či Šlamouna.

MY SE NEUKAZUJEME, MY PRACUJEME

Opravili jsme v našem obvodu pro Vás kilometry chodníků a ulic např. Nádražní, Českobratrská, Kostelní, Živičná, Mlýnská, Engelmüllerova,
Brandlova, Havlíčkovo nábřeží, Budečská, Hrušovská, Repinova, Janáčkova, Umělecká, Mánesova, Čs. legií, Přívozská, Zeyerova, Jungmannova, Žofínská. A provedli rekonstrukce velkých čtvrtí sídlišť Šalamouna a Fifejdy. KSČM bude v této práci pokračovat.

Myslíme na mladé
Více městských nájemních bytů
za nízké nájemné
Zrušení poplatku za odpad pro děti
Bezplatnou MHD pro děti do 15 let
Zvýšení dotací na volný čas dětí
Volnočasová centra pro děti

Hala pro míčové sporty

Nákup školních pomůcek pro děti

Elektronizace úřadů

5. a 6. října 2018 volte

V Ostravě je nedostatek prostor pro trénink dětí v míčových sportech, KSČM postaví novou
halu pro míčové sporty se zaměřením na děti a mládež. Chceme více pohybu pro naše děti.

KSČM prosazuje úřad přístupný i prostřednictvím internetu, všechny žádosti a kontakt
s úřadem by občan měl mít možnost vyřídit z domu. Tak má vypadá úřad 21. století.
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Více peněz na ozdravné pobyty dětí
Zřízení jeslí pro děti
pracujících rodičů
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DOTACE SPOLKŮM A OBČANŮM

na projekty a akce v našem obvodu
Dotace Dotace
2014,
2015,
koalice
účast
Ostravak, KSČM
ČSSD

Dali jsme příležitost rozvoji
kultury, sportu, sociální oblasti.
Vždy se řídíme třemi základními
pravidly pro stanovení priorit:
děti a mládež
akce a sídlo v našem obvodu
co největší záběr lidí

1,6

mil. Kč

1,6

mil. Kč

Dotace
2016,
účast
KSČM

Dotace
2017,
účast
KSČM

Dotace
2018,
účast
KSČM

2,0

2,1

3,7

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

KSČM je pro dát peníze na Vaše projekty, sportovní kroužky, dětské tábory,
seniorské hry, kvalitní kulturu oživující celý náš obvod, sociální projekty atd.

PROBLÉM

PARKOVÁNÍ
KSČM dokázala pro vás vytvořit stovky
nových parkovacích míst např. na ul. Křižíkova, Ahepjukova, Na Jízdárně, Ostrčilova,
Hornopolní, kolem parku Československých
letců a další a budeme v tom pokračovat.

ELEKTRICKÝ VLÁČEK PRO DĚTI

Pro naše
seniory

Centrum města musí být i hravé, chceme
elektrickým vláčkem spojit Komenského
sady, Novou radnici, Masarykovo náměstí
a obchodní centrum Karolina.
Atrakce, která vykouzlí úsměv
našich dětí.

		

Zvýšení počtu bytů
s pečovatelskou službou
Celoměstské senior taxi
Rozvoj asistenčních služeb (dovoz
obědů, nákupů, domácí péče…)
Bezplatná MHD bez ODISky
Rozvoj volnočasových aktivit
(kluby seniorů, akce pro seniory)
Podpora seniorských spolků
Osvobození seniorů starších 80 let
od poplatku za odpad

Naše sociální služby

Náš obvod má výborné soc. služby – Pečovatelskou službu a Odlehčovací službu,
chceme je rozvíjet, místostarosta pro sociální oblast Vít Macháček za KSČM dokázal získat
a zapojit do těchto sociálních služeb peníze z MPSV a pokud
dostaneme důvěru, bude v tom KSČM pokračovat.
KSČM dokáže pro
Dotace z MPSV 2013, koalice Ostravak, ČSSD – 242 tis. Kč
Dotace z MPSV 2014, koalice Ostravak, ČSSD – 256 tis. Kč naše sociální služby
získávat peníze,
(2. kolo účast KSČM + 975 tis. Kč)
chce to jen chtít
Dotace z MPSV 2015, koalice účast KSČM – 428 tis. Kč
Dotace z MPSV 2016, koalice účast KSČM – 525 tis. Kč
a pracovat.
Dotace z MPSV 2017, koalice účast KSČM – 1 834 tis. Kč

5. a 6. října 2018 volte
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jídelny
NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLY –Školní
braňme zdraví

KSČM měla v gesci oblast školství,
co jsme pro školy za 4 roky udělali:
ZŠ Gajdošova – zateplení fasády, oprava
zdroje teplé vody
ZŠ Gebauerova – výměna všech oken
a oprava střechy
ZŠ Gen. Píky – zateplení objektu, příprava
výstavby nové sportovní haly a hřiště
ŽS Matiční – výměna oken, oprava fasády, rekonstrukce hřiště, příprava přechodu
s šaten na skříňky pro každého žáka

ZŠ Nádražní – oprava fasády, zateplení nového objektu, rekonstrukce a vybavení tělocvičen, nové školní hřiště
ZŠ Ostrčilova – zateplení objektu, nové
školní hřiště
ZŠ Waldorfská – oprava střechy, příprava
výměny oken a nového školního hřiště
ZŠ Zelená – zateplení objektu

KSČM považuje investice
do našich dětí za prioritu.

Opravíme prostor před základní školou
Ostrčilova a Nádražní a rozšíříme školní hřiště
na základní škole Matiční.
Vybudujeme novou tělocvičnu a hřiště
na ZŠ Gen. Píky.

Ing. Vít Macháček

našich dětí

V roce 2007 za koalice ODS a ČSSD byla uzavřena smlouva s firmou Sodexo, aby děti
v našem obvodu měly místo vlastní kuchyně
dováženou stravu z velké vyvařovny. KSČM
je pro vlastní kuchyň v každé školce a škole.
Nám zaleží na tom, co naše děti jedí. Zajistíme v našem obvodu v každé školce a škole
vlastní moderní a kvalitní a kuchyň.

NAŠE MATEŘSKÉ
ŠKOLY

KSČM v osobě místostarosty Macháčka měla
na starost oblast školství a sociálních služeb.
Udělali jsme za 4 roky pro školky maximum.
Rekonstruovali jsme většinu budov mateřských škol, postavili nová hřiště a zahrady.
Např. Na Jízdárně, Křižíkova, Ostrčilova,
Waldorfská, Hornická, Lechowiczova, Varenská, Špálova, Šafaříkova. Vytvořili jsme v mateřské školce Špálova třídu pro autistické děti.

Josef Blahuta

Jiří Hurta

Jan Havelka

Jaroslav Bečák

zveme Vás k volbám
facebook.com/ZOSTRAVy ostrava.kscm.cz
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ENERGETIKA není
na posledním
místě
KSČM je pro navýšení investic do úspor ve spotřebě energií. Budeme snižovat náklady
za spotřebu energií prosazováním obnovitelných zdrojů a zejména nových technologií.
V našem obvodu jsme v roce 2017 celkově za úřad, školky a školy

zaplatili za elektřinu 4 mil Kč ročně. KSČM tyto náklady sníží.

Přestaňme utrácet za IT licence

KSČM bude prosazovat implementaci tzv. svobodného počítačového softwaru pro úřady, školy a veřejné služby. Již dnes jsou mnohé placené
licence za komerční software zbytečné, jelikož je mnoho programů přístupných na stejné úrovni zdarma.

Dostupný internet
KSČM prosazuje volný přístup
k internetu přes veřejné wi-fi připojení.
Občan má mít možnost připojení k internetu
ve veřejném prostoru zdarma.
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I Ostrava může být město vodáků
Upravíme pro sportovní plavbu všechny
tři řeky, zajistíme jezy, upravíme nástupní
a výstupní místa pro vodáky, připravíme na
Landeku vodácké tábořiště, vybudujeme na
Opavici sportovní vodácký kanál. Součástí
tábořiště i kryté veřejné ohniště.
KSČM chce připravovat i další možnosti
využití volného času obyvatel v městském i příměstském veřejném
prostoru.
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