KULTURNÍ DŮM POKLAD

Prostavěno 130 miliónů a výsledek?
Dočkáme se KULTURY? ... více na str. 4.

facebook.com/ZOSTRAVy

NOVÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ V PORUBĚ
EKOLOGIZACE NEBO MILIARDOVÝ TUNEL?

Na výstavbu nesmyslné tramvajové tratě, která nahradí pouhé dvě autobusové linky, plánuje město pod vedením OSTRAVAK, ANO, KDU-ČSL a ODS vynaložit
více než miliardu Kč. O dalších vyvolaných nákladech na rozsáhlé přeložky sítí, obnovení výstavbou zničené zeleně či rozšíření vozového parku dopravního
podniku se zatím mlčí. Praha už svůj TUNEL Blanka má. Opravdu chceme i v Ostravě ještě léta platit jak mourovatí za trať, která se v průběhu výstavby výrazně
prodraží, a která vlastně ničemu a nikomu nepomůže? Proti tomuto nesmyslu hlasovala v ostravském zastupitelstvu jen KSČM.
Ještě není pozdě celý projekt poslat „k ledu“…!								... podrobněji na str. 2.

DOSTAVĚNÍ PRODLOUŽENÉ RUDNÉ
Je třeba konečně prolomit ledy
a dostavět PRODLOUŽENOU RUDNOU
a ulevit tak Porubě od neustálých
dopravních kalamit, smogu, hluku
a tím zajistit i větší bezpečí
a kvalitu života Porubanů.
... více na str. 3.

STOP NESMYSLŮM
A ZLODĚJNĚ!
START MODERNÍ
PORUBĚ!
Jaromíra Valder Jakubcová
kandidátka č. 1

5. a 6. října 2018 volte
str. 1.

ostrava.kscm.cz

VÝSTAVBA TRAMVAJÍ ZNAMENÁ
- několikaletý život stavbou dotčených
občanů v prachu a hluku
- přeložky sítí s nepředstavitelnými
náklady
- zpomalení dopravy – zhoršení imisní
zátěže podél trasy
- zamezení provětrávání podél
protihlukové stěny
- vykácení stovek stromů
- nevratné zaasfaltování
dalších zelených ploch
- mrhání financemi využitelnými třeba
na řešení nedostatku parkovacích míst

KSČM zastaví projekt výstavby
nových tramvajových tratí v Porubě.

NOVÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ V PORUBĚ
EKOLOGIZACE NEBO MILIARDOVÝ TUNEL?

Jsou skutečnosti, které nás vedou k přesvědčení, že budování nových tramvajových tratí
v Porubě na 7. a 8. stavebním obvodě není
dostatečně zdůvodněno a stávající projekt má
řadu vážných chyb. A argumentem přitom není
to, že investice do rozšíření tramvajových tratí
je možno financovat z evropských dotací. Smyslem realizace jakékoliv investice má být její
reálná opodstatněnost nikoliv skutečnost, že jí
zaplatí někdo jiný. Navíc i dotace jsou součástí
veřejných financí, a proto je nutno dodržovat
princip hospodárnosti bez ohledu na to, zda se
jedná o veřejné prostředky z rozpočtu města,

kraje, státu či EU.
Není nám jasné, zda je účelem současného projektu skutečná snaha hnutí OSTRAVAK a stran ODS
a KDU-ČSL o zlepšení kvality životního prostředí
a zvýšení komfortu cestujících anebo jen vidina
miliardového byznysu, úsilí čerpat dotace za každou cenu nebo snaha dokázat, že v čele města
sedí osvícení představitelé, kteří chtějí budovat
moderní město 21. století, když čtyři roky před
tím hromadili přebytky v řádech stovek milionů
Kč a rozvoj města zanedbávali.
Petr Gajdáček
kandidát do porubského zastupitelstva

STOP DĚTSKÝM GANGŮM
Jsme pro zabezpečení větší bezpečnosti
a pořádku v naších ulicích. Nejen v Porubě
se rozmohl fenomén tzv. „Dětských gangů“.
Ty obtěžují svým chováním, hlukem a nepořádkem své okolí. Ničí z nudy veřejné vybavení,
které nás při opravách stojí nemalé peníze.
Bohužel se velice často stává, že i přivolaná
hlídka Městské policie nic neřeší. Co je k tomu
vede je otázkou. To se musí změnit a nastalá
situace se musí řešit a to důsledným dohle-

BEZPEČNOU
OSTRAVU

dem nad veřejným pořádkem Městskou policií
a následnými sankcemi, které toto chování
potlačí.
Městská policie tu není přeci jen rozdávání
pokut za špatné parkování, hlídání radnic
či jako pořadatelská služba při nejrůznějších
akcích. Musí zasáhnout tam, kde je třeba,
chránit veřejný pořádek a bezpečí občanů.
Jaromíra Valder Jakubcová
kandidátka č. 1 do porubského zastupitelstva

SMĚŘUJEME
K MHD ZDARMA
PRO VŠECHNY
prosadíme
MHD zdarma
Pro děti do 15 let
Pro doprovod dítěte do tří let
(maminky s kočárky)
MHD levněji
360 Kč měsíčně
3000 Kč ročně

MHD zdarma pro seniory bez ODISky
Plán přechodu na MHD zdarma
Ekologizaci vozového parku

5. a 6. října 2018
volte

VÍCE POCHŮZEK STRÁŽNÍKŮ
VÍCE MOBILNÍCH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ
POTÍRÁNÍ POULIČNÍCH BAND
facebook.com/ZOSTRAVy
str. 2.

ZRYCHLÍME REKON- PRODLOUŽENÁ RUDNÁ BYTOVÝ FOND OBVODU
Rudná se začala stavět již v roce
JE NEDOSTATEČNÝ
STRUKCE CHODNÍKŮ Prodloužená
2010, momentálně vinou různých a zbytečZatím co Residomo vlastní přes 6500 bytů

Chodníky v Porubě jsou stále v dezolátním stavu, opravy chodníků jsou pomalé a neefektivní.
U schodišť ve většině případů chybí zábradlí, které by zajistilo bezpečnost chodců. Radnice raději
utrácí peníze občanů za zbytečné a předražené
nesmysly. Příkladem je třeba tzv. klidová zóna
u kruhového objezdu. Tato již po dvou měsících,
ukázala své nedostatky.
Bílý povrch chodníku je jistě ten nejpraktičtější
pro údržbu, a dřevěné sezení pod lípami vám bez
vlastního přičinění umožní delší pobyt na těchto
místech. K lavičkám se prostě přilepíte. Chybějící
řetízky okolo kruhového objezdu, nemůžou, jakkoliv zabránit nehodám. A celý tento nepraktický počin nás stál dalších 1,4 mil. Kč.
Jan Petrásek

ných průtahů není pořád jasné, kdy tato silnice
bude sloužit svému účelu. Silnice, která spojuje
průtah Ostravy s novou silnicí I/11 ve směru na
Opavu a má také fungovat jako součást dálničního přivaděče k dálnici D1, je v úseku přibližně
400 metrů stále nedokončena.
Tento fakt velice hrubě a nepříjemně zatěžuje
Porubany, jak hlukem, smogem tak i jistým nebezpečím spojeným s vytížeností, a to hlavně
ulice 17. listopadu, kde denně projede i 19 tisíc
aut. I v tomto případě se ukazuje, že náš stát se
čím dál více plete do všeho, ale když má pomoci občanům, tak to najednou nejde.
Jaromíra Valder Jakubcová

Dokončení Prodloužené Rudné
je jednou z nejdůležitějších
priorit KSČM.

na území Poruby, tak obvod spravuje jen 838
bytů. Toto číslo se přitom neustále zmenšuje
díky privatizaci bytů v domech s podílem pod
20%. Byty jsou draženy na pokrytí nikoli jen
dluhů, ale také nevymožitelných penalizací,
které u starých pohledávek činí i přes 90%
dlužné částky. Takto rolovaný imaginární dluh
je časem stejně umazáván, nikoli splácen,
a stává se jen záminkou pro kupčení s byty.
Poruba by měla místo nesystematického
výkupu garáží zcelovat bytový fond postupným odkupem. A podpořit nabídkou
městských nájemních bytů mladé rodiny.
Bc. Karel Cepko

Zastavíme rozprodej bytového fondu.
Zvýšíme počet nájemních bytů.
Podpoříme nabídkou bytů mladé rodiny.

NÁŠ TÝM PRO PORUBU

facebook.com/ZOSTRAVy ostrava.kscm.cz

Jaromíra Valder Jakubcová

Jaromíra Valder Jakubcová
kandidátka č. 1
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Jaroslav Musial

Miroslav Horváth

Jan Kuščák
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str. 3.

PORUBA by měla mít
vlastní technické služby

KULTURNÍ DŮM POKLAD
Prostavěno 130 miliónů
a VÝSLEDEK?

Dočkáme se KULTURY?
Když město v roce 2008 koupilo za 30 mil. Kč
kulturní dům Poklad, těšili jsme se všichni na to,
že se brzy dočkáme rychlé rekonstrukce. Čekali
jsme, že se Poklad stane znovu skvostem Poruby, jako tomu bylo v dobách socialismu, a že si
v jeho kulisách budeme moci dopřávat skvělých
kulturních zážitků.
Realita je jiná. Poklad dnes vypadá, jako by teprve před několika měsíci skončila v Ostravě válka.
Tristní výsledek. Zvláště, pokud si uvědomíme,
že tzv. rekonstrukce spolykala již 130 milionů Kč
z městské kasy. O tom, že jde o velmi hospodárně vynaložené peníze, nepochybuje v Ostravě
asi nikdo. A tak nezbývá občanům Poruby nic
jiného, než dojíždět za kulturou do jiných části
Ostravy a smutně koukat na to, jak se někdejší
pýcha obvodu mění v ruinu.
A město? Místo, aby město převzalo celou náročnou investici pevně do svých rukou a tím průběh
rekonstrukce urychlilo, tak sáhlo ke zcela nelogickému kroku. Sloučilo Poklad se zábřežským
Akordem a alibisticky hodilo chátrající budovu
na krk jeho ředitelce. Důvodem sloučení prý bylo
snížit počet městských podniků a tím i počet
dozorčích rad. Jinak jistě chvályhodný cíl, ovšem
zcela nepřiměřený situaci. Přece když máme
špinavé uši, tak bychom si je měli umýt, nikoliv
uřezat.

KSČM: Město musí okamžitě převzít celou investici a co nejrychleji jít dokončit.
NENECHÁME POKLAD PADNOUT!

Technické služby v Porubě zcela chybí. Pokud
si chce občan užít romantickou procházku po
Porubě, určitě jej potěší na každém rohu kupa
bio odpadu, který si tu vesele tleje a dodává
svojí vůní procházce ten pravý nádech. Poděkovat můžeme jak absenci technických služeb
v Porubě, tak liknavosti politické garnitury.
Technické služby byly zrušeny v roce 1992
na popud tehdejšího vedení města jako komunistický přežitek.

KSČM: Zřídíme Technické služby Poruby,
které zajistí řádnou údržbu veřejných
prostranství.

PRO LEPŠÍ ŽIVOT
SENIORŮ V PORUBĚ

Vyspělost každé společností je měřena i podle toho, zda dokáže zabezpečit podmínky pro
důstojný život seniorů, kteří svůj život spojili
s prací pro společnost a poctivě svou prací
přispěli k jejímu rozvoji. I město může udělat
mnohé. Třeba zajistit více míst v domech pro
seniory či asistenční služby.
Je však třeba rovněž myslet na to, že domovní dvory neslouží pouze mladým.
Cílem KSČM je proto, aby zde byly vybudovány odpočinkové zóny pro seniory, lavičky, popřípadě altánky či jiné
přístřešky pro příjemné scházení se se
sousedy. Chceme je také obohatit třeba
o Ruské kuželky, pétanque dráhy, apod.

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

5. a 6. října 2018 volte
str. 4.

NEJLEPŠÍ
VOLBA
PRO
PORUBU

OPRAVÍME urychleně
zchátralé CHODNÍKY.
Zřídíme TECHNICKÉ SLUŽBY
městského obvodu.
Zastavíme rozprodej OBECNÍCH
BYTŮ a pozemků.
Budeme usilovat o zvýšení počtu
obecních nájemních bytů.
Ukončíme praxi, kdy NOVÍ
NÁJEMNÍCI obecních bytů musí
platit DLUHY za předešlé.
Budeme pokračovat ve výstavbě
PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ.
Nepřipustíme průmyslové využití
porubského lesa a MYSLIVNY.
Jsme pro vyškrtnutí Myslivny
ze seznamu VTP.
Vybudujeme HOBBYPARK
PRO RODINY s dětmi s lanovou
dráhou a dalšími atrakcemi
v lokalitě MYSLIVNY.
Zajistíme budování nových
PARKOVACÍCH MÍST včetně
parkovacích domů.
Zajistíme širokou nabídku
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
PRO MLADÉ.
Podpoříme rozvoj KULTURNÍCH
AKTIVIT v Porubě.

facebook.com/ZOSTRAVy

