OSTRAVA: fajnOVA
nebo křečkOVA???

Vedení města je pravděpodobně tvořeno
peněžními fetišisty. Hromadí totiž finanční
úspory jako křečci zrní a zanedbávají přitom
opravy chátrající infrastruktury, ale i rozvoj
našeho města. A ještě tomu říkají
„dobré hospodaření“
čtěte více na str. 2.

facebook.com/ZOSTRAVy

ZBYTEČNÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ ZA MILIARDU!

VTIP? NE, OSTRAVSKÁ REALITA!

Trať za více než miliardu má nahradit pouhé dvě autobusové linky. ANO a OSTRAVAK ji chtějí postavit stůj co stůj. Rozhodnuto však není
... podrobněji na str. 7.

VEDENÍ MĚSTA

BOJKOTUJE
ZLEVŇOVÁNÍ JÍZDENEK!

čtěte více
na str. 4.

Snížení cen jízdenek pro dospělé, snížení cen jízdenek pro děti a studenty o 50 %, bezplatná doprava pro školáky.
To vše jsou návrhy KSČM, které v uplynulých čtyřech letech poslala ostravská koalice ANO+ODS+OSTRAVAK+KDU-ČSL k šípku.

Miliardové zisky z vody
proudí do ciziny
POZOR: CHYSTÁ SE ZVÝŠENÍ
Soutěž DANÍ
A POPLATKŮ V OSTRAVĚ
facebook.com/kscmova

Více než 12 miliard korun

odteklo z našich kapes do zahraničí

za uplynulých pět let z oboru vodárenství.
Ani Ostrava není výjimkou. Je na čase, aby se vodárenství vrátilo do rukou města. podrobněji na str. 7.

o telefon
soutěžte s námi

o iPhone SE 32GB
a jiné drobné ceny
více na str. 7.

Zcela v tichosti a bez pozornosti médií připravují
některé politické strany zvýšení poplatku za
komunální odpad ze současných 499 Kč
na téměř 800 Kč.
V zastupitelstvu se proti postavili jen komunisté.

Nechcete platit více za popelnice?
str. 1.

KSČM zabrání připravovanému

růstu poplatku za odpad

z 499 Kč na 774 Kč

čtěte více na str. 3.

TOMU SE ŘÍKÁ DOBRÉ HOSPODAŘENÍ?
Miliardové přebytky a chátrající Ostrava
Ostrava v uplynulých letech hospodařila
s přebytky v řádech stovek milionů korun.
Úspory dosahují téměř dvou miliard korun.
Na druhé straně se neřeší letité problémy města a neudržuje se majetek. A tak se setkáváme s chodníky, připomínajícími tankodromy,
podchody, v nichž by se mohly točit horory,
či nedostavěnými kanalizacemi. Ve městě
chybějí parkovací místa či veřejné toalety.

2015 2016 2017
1 144 957 907

mil. Kč mil. Kč mil. Kč

Miliardové přebytky prosperitu
Ostravě nepřinesou

A mohli bychom pokračovat dále. Ostravští
radní tak nějak nepochopili, že jejich úkolem je, aby město dobře sloužilo občanům,
nikoliv to, aby shromažďovali poklad. Jejich
obraz nevylepší ani to, že nechali připravit
za hříšné peníze spoustu studií a akčních
plánů, ani to, že pravidelně do světa vytrubovali, čím vším Ostravu obohatí: lanovkou
počínaje, doubledeckery konče.

I po takových chodnících
POKLAD za a podchodech musí chodit
130 mil. Kč
Ostravané.

Investiční
priority
KSČM

Do rekonstrukce porubského kulturního
domu POKLAD bylo dosud nainvestováno
130. mil. Kč. Je to vidět, že ano…

BAUHAUS

A není jich málo.

Rekonstrukce chodníků a silnic
Rekonstrukce podchodů
a zastávek MHD
Rozšíření parkovacích kapacit

za 80 mil. Kč

Rozšíření městského bytového
fondu (alespoň 200 bytů ročně)
Rekonstrukce DK Poklad

Město místo investic
do oprav hromadí přebytky.

Krytý Aquapark Ostrava-Jih
Výstavba koncertní haly
Dětská hřiště a venkovní cvičiště
Venkovní herní zóny pro děti

5. a 6. října 2018 volte
Za neuvěřitelných 80 mil. Kč koupilo město
neprodejné ruiny bývalého BAUHAUSU a
JATEK. Na předražené nákupy je město machr.
str. 2.

Poplatek za odpad

až 800 Kč!!!

KSČM se postavila ostře PROTI
Ostravané se mohou poměrně brzy „těšit“
na podstatné zvýšení poplatku za komunální
odpad. Schválený plán odpadového hospodářství počítá se zvýšením poplatku z 499 Kč
na 774 Kč za osobu. Čtyřčlenná rodina tak za
rok zaplatí o více než tisíc korun více než dosud. Proti plánovanému zvýšení poplatků

se postavila jen KSČM. Komunisté naopak
navrhli snížení poplatku pro děti do 15
let a osvobození od poplatku pro seniory
starší 80 let. Neúspěšně. Městští radní návrh
zamítli. Přitom nedaleká Opava osvobodila
od poplatku děti do 18 let a Karviná zrušila
poplatek zcela. Škoda, že Ostrava, na rozdíl

od jiných měst, nechce svým občanům ulevit.
Spíše naopak. Hnutí ANO a OSTRAVAK
dokonce prosazovaly před dvěma roky zvýšení
daně z nemovitostí. Nakonec se jim to nepodařilo. KSČM se postavila ostře proti. Proti byly
i městské obvody Nová Bělá a Michálkovice,
v jejichž čele jsou komunističtí starostové.

Více pozornosti

mladým rodinám

		

Více městských nájemních bytů na nízké nájemné
Zrušení poplatku za odpad pro děti

Proč to nejde v Ostravě?
V nedalekém dvacetitisícovém Bohumíně
na rodiny s dětmi myslí. V parku tam postavili
velkou lanovou dráhu s dřevěnými věžemi
a skluzavkami, na které si užívají děti spolu
se svými rodiči. Ta je obklopena dalšími
atrakcemi pro děti. Nechybí třeba houpačky,
dopravní hřiště či lanovka.
KSČM: vybudujeme obdobné dětské zóny
na několika místech Ostravy!

Bezplatnou MHD pro děti do 15 let
Zvýšení dotací na volný čas dětí
Volnočasová centra pro děti
Nákup školních pomůcek pro děti
Více peněz na ozdravné pobyty dětí
Zřízení jeslí pro děti pracujících rodičů

5. a 6. října 2018 volte
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Zloději, korupčníci,

OSTRAVA bude
ANO, jsme proti vám! kopat za lidi!
vykořisťovatelé, nevolte nás!

str. 3.

Vedení OSTRAVY

BOJKOTUJE

zlevňování jízdenek
Návrh KSČM na snížení cen celoměstských
dlouhodobých jízdenek na úroveň dřívějších
cen dvojzónovek (měsíční jízdenka pro
celou Ostravu by tak byla na úrovni 360 Kč
místo stávajících 499 Kč) tvrdě narazil
na odpor městských radních.
Dvojzónovky totiž byly nejčastěji
kupovaným typem jízdenky a po jejich
zrušení tak vedení města vytáhlo
z cestujících více peněz.

KSČM
Ostrava
prosadí
Snížení cen dlouhodobých jízdenek
pro dospělé nejméně o

25 %

Bezplatnou MHD pro školáky
Bezplatnou MHD pro doprovod
dítěte do 3 let (maminky s kočárkem)
Bezplatnou MHD pro seniory na
občanku bez ODISky

KSČM: Směřujeme
k bezplatné MHD
v Ostravě.

Bezplatná MHD
pro školáky.
V Praze ANO,
v Ostravě NE?

!!!

V takové Praze jezdí školáci zdarma již roky.
A to patrně není nutné zdůrazňovat,
že si v Praze a jejím okolí lidé vydělají daleko
více než v Ostravě. Právě proto se Ostrava potýká s odlivem obyvatel. To pak slyšíme nářky
politiků. Ale když mohou udělat něco,
aby alespoň trochu zlepšili podmínky
pro Ostravany, tak to ne.

Víte, že Magistrát se rozrostl
téměř o 200 úředníků?
seniorů starš

Strany jako ANO, ODS či OSTRAVAK obvykle před volbami slibují, jak ušetří na byrokracii.
Skutečnost bývá jiná. Ukazuje to i Ostravská realita. Za uplynulé čtyři roky vzrostl počet
magistrátních úředníků o 20 % a jejich celkový počet se vyšplhal téměř k tisícovce.

KSČM: ušetříme 10 % na provozu magistrátu

5. a 6. října 2018 volte
str. 4.

Ostravští komunisté již před
osmi lety přišli s návrhem
na bezplatnou MHD v Ostravě.
Mezitím se tento model úspěšně
prosazuje v řadě měst u nás
i v zahraničí. Praxe ukazuje,
že nejde o žádnou utopii,
ale o reálný model se spoustou
prospěšných dopadů, jako jsou např.
snížení automobilové dopravy,
zlepšení stavu ovzduší, úspory
v rodinných rozpočtech či usnadnění
dojíždění za prací nebo zábavou.
Bezplatná MHD je tak pro ostravskou
KSČM nadále strategickým cílem,
který budeme prosazovat.

Město
přátelské
seniorům
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 seniory, akce pro seniory)
Podpora seniorských spolků
Osvobození seniorů starších 80 let
od poplatku za odpad

facebook.com/ZOSTRAVy

OBECNÍ NÁJEMNÍ
BYDLENÍ NENÍ OUT

Výstavba obecních nájemních bytů se v naší zemi více méně zastavila
v roce 1989. Města, Ostravu nevyjímaje, pak většinu svého bytového fondu
rozprodala. A bytový fond podniků? Škoda mluvit. Byty OKD byly prodány
Bakalovi a výsledek všichni známe. Nájemníci v bytech Residoma se skřípajícími zuby platí čím dál tím vyšší nájemné, stát vyplácí čím dál tím větší
dávky a vlastníci této společnosti si jen mohou mnout ruce nad pohádkovými zisky.
Ostravští radní se zabývají lanovkami, tunely, tramvajovými tratěmi,
ale ani je nenapadne, že by se zabývali myšlenkou na výstavbu obecních bytů. A vhodné pozemky se přitom prodají prvnímu developerovi,
který si o ně řekne. Přitom třeba v takové Vídni je zhruba 220 tis. obecních bytů a v posledních letech město staví zhruba 5 tis. bytů ročně.
Myslíme, že i Ostrava by měla začít.

Obnovíme výstavbu městských
nájemních bytů v Ostravě
5. a 6. října 2018 volte
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Ing. Martin Juroška, Ph.D.
starosta Michálkovic, ekonom

JUDr. Josef Babka
vedoucí odboru

Mgr. Lucie Foldynová
projektová manažerka

Ing. Zbyněk Šebesta
důchodce

Ing. Vít Macháček

místostarosta Moravská Ostrava a Přívoz

Yveta Sekeráková

Lumír Bahr

Ing. Ivan Strachoň

Ing. Petr Maciejovský

Ing. Miroslav Jopek

Jaromíra Valder Jakubcová

Bc. Martin Karp

Jan Gara

Roman Rajský

Ing. Justina Kamená

technik

osobní asistent u dětí se zdravotním postižením

starosta Nové Bělé

ekonom

asistent europoslankyně

revizní technik elektro

energetik společnosti

místostarosta Plesné

str. 5.

technik

radní městského obvodu, ekonom

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ ZAJIŠŤOVAT BEZPEČNOST
OBČANŮ, NE BÝT BÉČKEM DOPRAVKY!

Městská policie vyjde Ostravany téměř na
půl miliardy Kč. Proto je nutné, aby za jejich
peníze dělala zejména to, co je nejvíce pálí.
Současné vedení města však udělalo z „měšťáků“ takové béčko dopravní policie.
Je samozřejmě možné, aby městské policie
pokutovala důchodce za to, že přešel 30 m
od přechodu nebo řidiče za to, že si zapomněl dát za okno kotouč nebo zaparkoval
mimo parkoviště, protože v okolí žádné není.

Asi se však shodneme, že tady Ostravu bota
nejvíce netlačí.
Bylo by však daleko prospěšnější zaměřit
se na problémové oblasti a na potírání činnosti pouličních band, které obtěžují slušné
občany. Zde je nutno nejvíce přitlačit na pilu.
Nenechat je na pokoji, být jim stále v patách,
umísťovat mobilní kamery na místa, kde
se srocují. Na to by se městská policie měla zaměřit především.

Bezpečnou
OSTRAVU
Více pochůzek strážníků

Více mobilních kamerových
systémů
Potírání pouličních band

5. a 6. října 2018 volte

Bude se Ostrava omlouvat za „zločiny“ partyzánů?
Německá kancléřka Merkelová šokovala v
nedávné době svým vyjádřením, že pro odsun Němců po II. Světové válce nebylo žádné
ospravedlnění. Brno se už za poválečný odsun
Němců omluvilo. I v Ostravě mohou podobné
názory padnout na úrodnou půdu.
V souvislosti s umístěním památníku obětem
internačního tábora Hanke iniciátor umístění tohoto památníku Polák (hnutí Ostravak)
označil jako právní zrůdnost zákon, který
např. osvobozoval od trestního postihu násilné činy partyzánů proti okupantům a kolaborantům v období mezi roky 1938 a 1945. Ano,
i takové názory je bohužel možno zaslechnout
na zasedáních ostravského zastupitelstva.

Vidíte toulavého psa.
Prostě si ho chyťte!
Jednou z „úžasných reforem“ ostravského
hnutí ANO je bezesporu likvidace fungujícího
odchytu toulavých zvířat městskou policií.
Jednoho dne se prostě pan primátor probudil s myšlenkou, že je to špatně a rozhodl
se zřídit odchytovou službu přímo pod magistrátem. Od té doby je celkem pravidlem,
že když uvidíte toulavého psa, zavoláte na
příslušné číslo, ale odchytu se nedočkáte.

KSČM: Zabraňme tomu, aby politika
přepisovala dějiny. Ti, kteří bojovali
za naši svobodu si to nezaslouží.

KSČM: vrátíme odchyt psů městské policii!

KOLONIE ČESKO
Médii a politickými špičkami jsme neustále ujišťováni, že žijeme v nejlepší možné době.
Tak nějak se zapomíná, že naše země se stala regulérně zemí třetího světa.
Ekonomika je v rukou zahraničních vlastníků, do zahraničí odtékají zisky
v objemu stovek miliard, naši občané pracují za nízké mzdy a jsou nuceni
kupovat drahé zboží, roste zadlužení státu i lidí, desetina obyvatelstva
čelí exekucím a stát řeší vše, kromě toho, co řešit má.
To je skutečný výsledek třicetileté ekonomické reformy prováděné ODS,
ČSSD, KDU-ČSL a dalšími. Nedejme jim další šanci, už toho předvedli
dost. Cesta z bahna nebude jednoduchá, ale jsme schopni jí zvládnout.
Jen se nesmíme bát otevřít oči a vydat se po ní.

Víte, že dotace EU jsou výrazně
nižší než zisky, které z naší země
vyvedeny zahraničními vlastníky?

dotace

zisky

542 2 252
mil. Kč

mil. Kč

facebook.com/ZOSTRAVy ostrava.kscm.cz
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ZBYTEČNÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ ZA MILIARDU
Zastavme nesmyslný projekt, říká KSČM
Rozšiřování cest, zánik zelených ploch, kácení
zeleně, ztížení průjezdu a větší zamoření okolí výfukovými zplodinami z aut. To vše je daň,
kterou budou obyvatelé části Poruby platit za
megalomanský projekt rozšíření tramvajových tratí. Tříkilometrová trať, která nahradí
pouhé dvě autobusové linky, má vyjít na více
než miliardu Kč, a to nepočítáme pořízení nových vozů. Stavební a dopravní lobby si tak
už mne ruce nad vidinou skvělého byznysu.

Projekt vší silou prosazuje radní pro dopravu
a realitní byznysmen Semerák (OSTRAVAK) i
primátor Macura (ANO). Že jí nechtějí ani občané, ani dotčené městské obvody? To nevadí!
O občany jim asi vůbec nejde!
KSČM: Bez nové tramvajové tratě se
město obejde. Město by mělo řešit spíše
nedostatek parkovacích míst, dostavbu
Severního spoje a Prodloužené Rudné
a zlevnit jízdenky.

Soutěž o telefon

Vyluštěte tajenku a vyhrajte mobilní telefon
iPhone SE 32GB. nebo další drobné ceny.
Po vyluštění tajenky ve žlutém poli zašlete správné řešení s uvedením jména a doručovací adresy.
Odpověď zaslat do 6.10.2018 a) e-mailem na adresu kscm.ova@gmail.com (v předmětu emailu
uveďte „Soutěž“) b) korespondenčním lístkem na adresu Českobratrská 4, Mor. Ostrava, PSČ 702 00

Vodárenství zpět
do rukou města

Privatizace vodárenství se Ostravě nevyhnula. A tak zatímco Ostrava nemá ani
v roce 2018 dobudovány kanalizace, francouzskému vlastníkovi proudí na konto
tučné zisky z každé vypité sklenice vody
a z každého napuštěného bazénu. Vždyť roční zisk společnosti OVAK se pohybuje mezi
80–90 mil. Kč. Je na čase dostat vodu opět
pod kontrolu města.
KSČM navrhla, abychom se začali na tento
krok připravovat, jako třeba Praha či jiná
města. Zvláště, když i česká vláda ve svém
programu slibuje, že s tím městům pomůže.
Výsledek? Ostravští radní z koalice ANO, OSTRAVAK, ODS a KDU-ČSL jsou se stávajícím
stavem spokojeni. Jak jinak si vysvětlit, že
návrh komunistů smetli ze stolu.

Vodárenství
pod kontrolu
města
Kontrolu nad cenou vody

Kontrola nad distribucí vody
Dostavba kanalizací v Ostravě
Ne odlivu zisků z vody do ciziny

5. a 6. října 2018 volte

S DÁLNIČNÍ ZNÁMKOU
z Ostravy do Ostravy
1/ Doručovatel dopisů státní podnik Česká …. 2/ KSČM již před lety prosazovala sdílení kol známé též jako …. 3/ Město za neuvěřitelných 80 mil. Kč koupilo bývalá Městská …..
4/ Do rukou města by se měl dostat zpracovatel životodárné tekutiny obecně nazývaný jako …. 5/ Hnutí
realitního byznysmena Semeráka má název …… 6/ ANO a OSTRAVAK chtěli zvýšit daň z …. 7/ KSČM
chce postavit v Ostravě krytý ….. 8/ Kulturní dům v Porubě, do něhož město vrazilo už 130 mil. Kč, ale přesto vypadá jako po válce nese jméno ….. 9/ Vedoucím kandidátem komunistů v Ostravě je Martin … 10/
KSČM chce, aby MHD pro školáky byla, podobně jako v Praze, ….. 11/ Dvoupatrové londýnské autobusy,
se nazývají…..12/KSČMchceonejméně25%snížitcenudlouhodobých…..13/JedináKSČMsepostavila
proti zvýšení poplatku za komunální …. 14/ Podle KSČM je třeba rozvíjet obecní nájemní …. 15/ Společnost, která nyní spravuje ukradený bytový fond OKD a která bezohledně ždímá nájemníky, se jmenuje …
16/ Mnohé chodníky připomínají spíše cvičiště pro tanky obecně nazývané jako ….
17/ Půjčování peněz za nepřiměřený úrok se nazývá …..
facebook.com/ZOSTRAVy
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Zatímco v jiných městech řidiči uvnitř města
využívají dálnice bezplatně, Ostrava má výjimku. Na cestu mezi městskými částmi po Místecké bez dálniční známky můžete zapomenout.
Místní starostové by rádi změnu, avšak podpory ze strany vedení Ostravy se nedočkali. Radní
pro dopravu a realitní byznysmen Semerák
(hnutí OSTRAVAK) prostě takové „banality“
řešit nehodlá.
KSČM bude prosazovat možnost využití
Místecké bez dálniční známky nejen
v Ostravě, ale až do Frýdku-Místku.

GHETTA V OSTRAVĚ:
ZASÁHNE KONEČNĚ NĚKDO?

NE ghettům
Vyhlášení bezdoplatkových zón
Výkup ubytoven a bytových
domů v ghettech

TAKOVÝCH MÍST JE V OSTRAVĚ MNOHO. KSČM je chce získat a využít
pro rekonstrukci či výstavbu nových městských nájemních bytů.
Ta místa známe asi všichni. Ubytovny, v nichž
kdysi bydleli brigádníci, zprivatizované činžáky, celé ulice a části města zasáhl ubytovací
byznys.
Deregulace nájmů spolu se systémem sociálních dávek otevřely prostor pro výnosný
byznys. Pronajímatelé si mohou říct o takřka
jakkoliv vysoký nájem – stát ho zaplatí.
V tomto byznysu se točí doslova miliardy a ve

městě vesele vznikají ghetta a oblasti s vysokou hlučností, nepořádkem a kriminalitou.
Obce dostaly v minulém roce alespoň nějaký nástroj pro potírání tohoto neduhu. Mají možnost
iniciovat vyhlášení tzv. bedoplatkových zón, které znemožní vyplácení dalších doplatků na bydlení, jež jsou zdrojem tohoto špinavého byznysu.
Je to zatím jediný nástroj a město by ho mělo
využít. V Ostravě totiž ghetta nechceme.

Rekonstrukce a výstavba nových
bytů v těchto místech
Sociální bydlení a sociální práce
Nulová tolerance narušování
veřejného pořádku

5. a 6. října 2018 volte
facebook.com/ZOSTRAVy ostrava.kscm.cz

Sliby se slibují, občané se radují
Porovnejme některé volební sliby ANO a OSTRAVAK a realitou po čtyřech letech
Budeme pozice obsazovat
podle odbornosti

To bylo křiku, že na rozdíl od dosud panující
městské elity se budou místa v podnicích,
na radnici a jinde obsazovat podle odbornosti. Skutečnost je jiná. Pro loajálního
OSTRAVAKA Šumberu dokonce neváhali
sloučit podniky Ostravské výstavy a Ostravský
informační servis.

Nastavíme přísnější pravidla Provedeme důkladné audity
pro veřejné zakázky
ve společnostech
Nastavili tak přísná pravidla, že Ostrava byla
dvakrát během jednoho roku bez dodavatelů
energií. Město bylo tak přísné, že dodavatelé energií několik měsíců inkasovali zálohy,
pak to zabalili a město spolu s městskými
organizacemi teď vymáhají peníze, které už
mezitím skončily bůh ví kde.

KSČM: Pomůžeme lidem v jejich nerovném boji za své zájmy

Stop šmejdům, lichvářům a jiným parazitům!
Pod naším vedením bude město pomáhat svým občanům proti nepoctivým pronajímatelům,
lichvářům, prodejcům energií a jiným predátorům snažícím se obohatit na lidech, kteří se mnohdy
neumějí bránit. Poskytneme lidem poradenství a právní pomoc. Šmejdům v Ostravě pšenka nepokvete.
str. 8.

Provedli audity za zhruba jedenáct milionů korun, novinářům velkohubě sdělili,
že zjištění jsou velmi vážná. Vypadalo to,
že polovina ředitelů půjde „do tepláků“.
Skutečnost: do tepláků nešel ani jediný.
Ani jediný ředitel nebyl na hodinu propuštěn. Audity byly provedeny na zadání,
aby něco stůj co stůj zjistily, byly nekvalitní
a mnohá „závažná zjištění“, která „unikla“
do médií se ukázala jako banality.
Auditoři však vydělali svých téměř
11 mil. Kč a primátor Macura (ANO)
mohl několik měsíců předstírat,
jak dělá v Ostravě pořádek.

