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SLEZSKÁ OSTRAVA

MUGLINOV

KOBLOV

Vážení občané,
opět jsou před námi volby do Zastupitelstva
Městského obvodu Slezská Ostrava, a já Vás
chci opět touto cestou k volbám pozvat. Přijďte
a hlasujte co nejlépe pro to, aby „Slezská“ nebyla jen hezká, ale aby se nám všem žilo příjemně a co možná bez potíží a starostí, které
řešíme každou chvíli.
Nejprve však zhodnotím minulé volební období. Připomenu sama sobě, ale i Vám, to
nejdůležitější co se povedlo, čím se můžeme
pochlubit. Nezapomenu však také na to, co se
nepodařilo a je nutné o to usilovat v příštích
čtyřech letech.
Co se ve „Slezské“ podařilo :
Konečně máme kruhový objezd nad „Bazalama“ u PENNY marketu, o který jsme usilovali
víc jak deset let. Všem nám slouží a přináší
jistotu pro bezpečné projetí této křižovatky.
Podařilo se zrekonstruovat některé domy
ve Slezské Ostravě v lokalitě „Nová Osada“.
Ze dvou je vybudován krásný, moderní
Komunitní dům pro seniory.
Opravily se chodníky, které to nejvíc potřebovaly, a na které stačily finanční prostředky.
Podařilo se zajistit opravu komunikací ulic
Heřmanická a Koněvova. V současné době
se tato oprava dokončuje, včetně chodníků
po obou stranách komunikace.
Opravili jsme většinu bytů v domech
na ulicích Chrustova, 8. Března, Sionkova.
Bylo zahájeno odkanalizování ulice Pikartská
a na ni navazujících komunikací.
Co se nepodařilo :
Nepodařilo se zrekonstruovat správní budovu
bývalého dolu „Heřmanice“.
Nepodařilo se opravit kulturní dům
v Heřmanicích.

HEŘMANICE

HRUŠOV

Neprosadili jsme bezplatnou hromadnou
dopravu, pouze snížení jízdného.
Neprosadili jsme bezplatnou likvidaci odpadu pro všechny občany.
Nepodařilo se zrekonstruovat kulturní dům
v Muglinově.
Všechno se nemusí vždy podařit. Ovlivňují to
většinou finanční prostředky, kterých se nám
nedostává tolik, kolik bychom potřebovali.
Peníze stačí pouze tak na záchovnou údržbu
a běžný provoz. Na financování investičních
akcí jsme závislí na dotacích z „Velké Ostravy“, případně na možnostech získání financí
z evropských fondů. Vše však vyžaduje hodně
práce a také vyjednávání se státními orgány,
které schvalují každou „hloupost“ (viděno očima běžného občana) .
O co bude KSČM usilovat v příštím
volebním období:
V prvé řadě musí být zajištěn celoroční
provoz na všech úsecích a řádná záchovná
údržba majetku.
Stále se musí pečovat o bytový fond,
opravovat a zase opravovat.
Je nutné pokračovat v realizaci kanalizace, která
stále schází v Heřmanicích, Muglinově, Hrušově, Antošovicích, v Koblově, ale také v Kunčicích
a Kunčičkách. Rovněž v katastru Slezské Ostravy
na mnoha místech kanalizace není. Je to velký
úkol, který si vyžádá hodně času a obrovské
množství finančních prostředků.
Městská hromadná doprava musí být zdarma
pro všechny. Jde to jinde, musí to jít také
v Ostravě.
Musíme opravit kulturní dům v Hěřmanicích
……
A takto bych mohla vypočítávat, co všechno by
„Slezská“ potřebovala ještě na dvou stranách

ANTOŠOVICE

KUNČICE

KUNČIČKY

těchto novin. Zkrátka je toho hodně co nám
chybí a co bychom chtěli vylepšit. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a všichni to vidíme.
Věřte, že zastupitelé za Komunistickou
stranu Čech a Moravy jsou připraveni
pracovat pro občany Městského obvodu
Slezská Ostrava. Jsou připraveni spolupracovat se všemi stranami, které od
Vás, voličů, dostanou možnost podílet
se na vedení Městského obvodu. Jde
nám přece všem o rozvoj obvodu, příjemnější život našich dětí a také o hezké
prožití života nás všech.

Přijďte k volbám a podpořte
kandidáty, kterým věříte.
Ing. Justina Kamená

BEZPEČNÁ SLEZSKÁ

OSTRAVA – BEZ GHETT
Hranečník, Liščina, některé oblasti v Kunčičkách, Kunčicích nebo v Hrušově …
Co tyhle oblasti spojuje?
Hluk, nepořádek a hlavně chybějící BEZPEČNOST pro slušné občany přímo ve zmíněných
lokalitách, ale také v nejbližším okolí.
Vystavíme STOP finanční podpoře ze strany
obvodu pro neziskové organizace,
které pouze parazitují na neštěstí druhých.
Vyhlásíme bezdoplatkové zóny tam,
kde je to třeba!
Zajistíme bezpečnost v těchto lokalitách
prostřednictvím navýšení bezpečnostních
kamer a zacílení hlídek městské policie právě
na tyto lokality.
Budeme usilovat o výkup bytových domů
v lokalitách, kde jsou nebo mohly by být sociální problémy (kriminalita, hluk, nepořádek)

NE ghettům
Vyhlášení bezdoplatkových zón
Výkup ubytoven a bytových
domů v ghettech
Rekonstrukce a výstavba nových
bytů v těchto místech
Sociální bydlení a sociální práce
Nulová tolerance narušování
veřejného pořádku
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Proto budeme prosazovat:

Terénní pečovatelskou službu pro Ty, kdo ji opravdu potřebují.
Více kulturních a volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené.
Osvobození seniorů, starších 80 let, od poplatku za svoz odpadů.
Výstavbu nových domů s pečovatelskou službou. Bezbariérové ulice.
Rozšíření služby SENIORTAXI.

Být starším,
neznamená
být odepsaným!
Být zdravotně
postiženým,
neznamená
být nepotřebným!

Mít kde bydlet,
nemá být luxus,
ale samozřejmost!
VÝSTAVBA OBECNÍCH NÁJEMNÍCH BYTŮ
SKONČILA V ROCE 1998 …
Od té doby bývalá vedení městského obvodu Slezská Ostrava většinu bytového fondu
už jen rozprodávala a to ještě často pod cenou.
Z PŮVODNÍCH 2200 BYTŮ DNES ZBÝVÁ
MĚSTSKÉMU OBVODU POUZE 860!
My říkáme jasné NE, dalšímu bezmyšlenkovitému rozprodávání bytového fondu!
MLADÝM RODINÁM CHCEME NABÍDNOUT
STARTOVACÍ ZVÝHODNĚNÉ OBECNÍ
NÁJEMNÍ BYDLENÍ
Chceme vybudovat dostupné a cenově zvýhodněné byty pro rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené. Takovým příkladem dobré
investice je rekonstrukce bytových domů v lokalitě „Nová Osada“ Ze dvou domů se podařilo vybudovat komunitní dům pro seniory. Budeme
usilovat o opravu zbývajících bytových domů, tak aby zde vzniklo příjemné prostředí pro bydlení našich občanů.
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K bydlení patří možnost zaparkovat

ZAPARKUJEME U ZOO? NE JE PLNO

Naše zoologická zahrada se těší velké návštěvnosti občanů. Nemá však dostatečnou kapacitu k parkování. Auta zaplavují ulice všude
kolem. Je to nepříjemné pro všechny občany bydlící v okolí. Je nutné urychleně řešit ve spolupráci s městem nová parkování,
případně postavit parkovací dům. Nejenom v okolí ZOO Ostrava existuje v našem městském obvodě problém s parkováním.

REZIDENČNÍ PARKOVANÍ NA SÍDLIŠTÍCH
Každodenní realitou je hledání parkování zejména v oblastech našeho městského obvodu, kde je větší hustota zalidnění
– sídliště KAMENEC, sídliště MUGLINOV a NOVÁ OSADA, kde opět tento problém v sezóně umocňuje nápor automobilů mířicích do ZOO.

Není čas tuto situaci řešit? Proč nezřídit rezidenční parkoviště, aby se
obyvatelé Slezské Ostravy mohli vracet domů bez obav, zda zaparkují?
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ROZUMNĚ INVESTOVAT, ZNAMENÁ UDRŽOVAT
A VYTVÁŘET HODNOTY PRO BUDOUCNOST
PROSADÍME
INVESTICE:
		

rekonstrukce chodníků a silnic,

včetně rozšiřování kanalizační sítě
revitalizace a výsadba veřejné zeleně –
zkulturnění veřejného prostoru

MĚSTSKÝ OBVOD
NENÍ DOJNÁ KRÁVA:
BUDEME PROSAZOVAT:
MINIMALIZACI POČTU A OBJEMU FINANČNÍCH DARŮ …

investice do oprav, údržby,
případně výkupu bytových domů
investice do oprav a údržby MŠ a ZŠ,
včetně ostatního majetku
ve vlastnictví obvodu
rozšíření kapacit domů s pečovatelskou
službou pro seniory, vč. dostupnější

Přerozdělování finančních prostředků obvodu na sport a kulturu výhradně
formou dotačních řízení, tak abychom mohli kontrolovat, zda byla dotace
účelně využita, což u poskytnutých darů nelze.
Peníze jen spolkům, které působí v rámci obvodu.
PODPOŘÍME AKCE, KTERÉ JSOU PŘÍNOSNÉ PRO OBVOD A NE PRO
POLITICKÉ ZVIDITELNĚNÍ SE NĚKTERÝCH POLITIKŮ MĚSTSKÉHO OBVODU.

terénní pečovatelské služby pro seniory

NA OPRAVU CHODNÍKŮ A CEST V OBVODĚ
CHYBÍ 225 MILIONŮ KORUN!

KD Muglinov a KD Heřmanice

Tak dlouho se neopravovalo a kašlalo na to, že technický stav chodníků v našem
městském obvodě je mimořádně špatný …

investice do bezpečnostních prvků –
kamerové systémy, fotopasti, apod.
výstavba nového kulturního domu
s kapacitou minimálně 300 osob, oprava
výstavba nového náměstí
s občanskou vybaveností
nová hasičská zbrojnice v Muglinově
investice do fotbalového areálu
v Heřmanicích a Koblově
výstavba dětských hřišť a oddechových
zón (agility parky, workout – posilovna,
apod.)
výstavba bike parku
investice do výstavby nových parkovacích míst (Nová Osada, ZOO, Kamenec,
Muglinov a další lokality)
ostrava.kscm.cz
facebook.com/ZOSTRAVy

1. Ing. Justina Kamená

ekonom, finanční ředitelka, 63 let, Slezská Ostrava

Můžete
to společně
změnit
k lepšímu

2. Bc. Martin Karp

3. Ing. Petr Maciejovský 4. Ing. Tomáš Stehlík
energetik společnosti,
45 let, Koblov

informatik - systémový administrátor,
45 let, Slezská Ostrava

5. Miroslava Turčíková

6. Petr Pyka

7. Ing. Rostislav Dlouhý

8. Mgr. Lukáš Smělík

9. Aleš Petřík

10. Miroslava Adamczyková

ekonom, zaměstnanec banky,
student, 24 let, Slezská Ostrava

stavební technička,
34 let, Heřmanice

pedagog-učitel ZŠ,
38 let, Slezská Ostrava

trenér mládeže,
46 let, Slezská Ostrava

důchodce, 68 let, Kunčice

technik, 40 let, Muglinov

prodavačka, 53 let, Slezská Ostrava

11. Jaroslav Bilický, chemik, 63 let, Hrušov
12. Bc. Stanislav Karp, meteorolog, 52 let, Slezská Ostrava
13. Natálie Svěntková, mateřská dovolená, 22 let, Heřmanice
14. Dušan Šlichta, skladník, 40 let, Muglinov
15. Jitka Smělíková, prac. v soc. službách, 32 let, Slezská Ostrava
16. Jiří Cigánek, montér, 59 let, Heřmanice
17. Kristýna Lašková, studentka, 18 let, Slezská Ostrava
18. Monika Cigánková, skladnice, 27 let, Heřmanice
19. Jana Kubalová, uklízečka, 41 let, Slezská Ostrava
20. Simona Stehlíková, účetní, 43 let, Slezská Ostrava
21. Pavel Vrátný, OSVČ, 45 let, Heřmanice
22. Ing. Lenka Maciejovská, vedoucí pošty, 42 let, Koblov
23. Petr Kovařík, strojní zámečník, 49 let, Slezská Ostrava
24. Rostislav Dlouhý, mistr odborného výcviku, 68 let, Muglinov
25. Josef Kučera, strojník, 68 let, Heřmanice
26. Jana Pyková, zdravotní sestra, 75 let, Slezská Ostrava
27. Dalibor Krečmer, dělník ve stavebnictví, 58 let, Hrušov
28. Zdeněk Rybák, důlní zámečník, 75 let, Heřmanice
29. Lukáš Cibor, konzultant O2, 30 let, Slezská Ostrava
30. Alena Kučerová, důchodkyně, 64 let, Heřmanice
31. Rostislav Brada, důchodce, 80 let, Slezská Ostrava
32. Miroslav Lašek, důchodce, 78 let, Slezská Ostrava
33. Jarmila Mutinová, tiskařka, 60 let, Slezská Ostrava
34. Rudolf Vrátný, důchodce, 72 let, Slezská Ostrava
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Vraťme ulice slušným lidem!
Čisté a bezpečné ulice, to chce snad každý slušný občan …
Veřejná místa, kde si to situace vyžaduje,
musí být pod kamerovým dohledem.
Hlídky městské policie patří do ulic,
a nejen před radnice.
Městský strážník se musí stát aktivním
a viditelným strážcem klidu a pořádku.

Proč jsou pracující lidé, kteří musí brzy vstávat do práce, nebo rodiny s malými dětmi rušeni po dobu nočního klidu? Proč jsou klidové zóny v pozdních
večerních hodinách vším jen ne tichým místem? Proč tomu tak je? Co dělají
městští strážníci? Proč jen vyčkávají na stížnosti ze strany občanů? Proč nejsou
v tomto aktivní, když to vidí a slyší? Na tyto a podobné věci se budeme ptát
ředitele Městské policie Ostrava. Protože my chceme městskou policii aktivní
a efektivní. Nechceme být obtěžováni bezohledností druhých!

Našli jste si svého

„KLÍŠŤÁKA“?

Vysoká tráva všude kam se podíváme. Kosí se 2x do roka. Na častější kosení „údajně“ nejsou peníze. Potřebujeme veřejnou zeleň sekat 4x v roce, abychom mohli
bezpečně pustit děti na travnatou plochu a nemuseli se bát infekcí přenášených
klíšťaty. Pro neposekanou trávu to v tuto chvíli není možné.

ČERNÉ SKLÁDKY V NAŠEM MĚSTSKÉM OBVODĚ SE STALY SMUTNOU REALITOU …

KAM S ODPADEM?

Velkoobjemové kontejnery jsou
přistavovány 2x v roce.
Byly by potřebné alespoň 4x do roka.

Občané se snaží zbavit velkoobjemového
odpadu na různých místech.
Vznikají černé skládky,
které musí městský obvod likvidovat.
Finančně to vyjde,
ale dráž než častější přistavení kontejnerů.
Dalším důležitým krokem je podpora sběrných
dvorů na území našeho městského obvodu.

NECHCEME ZNEČIŠTĚNÉ CHODNÍKY A VEŘEJNÁ PROSTRANCTVÍ
Uklízet po svém psovi by měl samozřejmě
každý majitel. Nikdo nechce znečištěné chodníky a veřejná prostranství. Na druhou stranu
je každý majitel psa povinen platit poplatek
a využití takto získaných prostředků by mělo
v první řadě sloužit k udržování pořádku
a zabezpečení čistoty. Proč tedy Slezská Ostrava
v okolí řeky Ostravice, kde spousta lidí venčí
své čtyřnohé mazlíčky, není schopna instalovat
zásobníky se sáčky na sběr exkrementu, nebo
alespoň větší množství odpadkových košů?
Dalším důležitým krokem směrem k čistotě
chodníků a veřejného prostranství v městském
obvodě je intenzivnější využití dělníků „VS“
VEŘEJNÉ SLUŽBY pro úklid.

Můžou
za všechno
pejskaři?

Správní budova a kulturní dům dolu Heřmanice.
Býval to krásný kulturní dům. Co teď s tím?

Musíme najít investora, který ze zchátralé
budovy dokáže vybudovat užitečné místo pro
občany obvodu. Chce to však rychlé jednání,
jinak budova spadne a budeme ji demolovat za
peníze, které budou chybět například na opravu chodníků.
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Opravíme Dům zahrádkářů na Uhlířské ulici?
Budova je v majetku Slezské Ostravy.
Pozemek však patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Je nutné urychleně vyřešit tento majetkový vztah a následně budovu opravit.
Její nynější stav je ostudou pro městský
obvod. Po opravě bude budova sloužit
jako zázemí pro dětské hřiště,
nebo jako součást dětského
centra pro maminky s dětmi.

Máte si kde sednout, když čekáte na autobus?
Interval spojů městské hromadné dopravy je na celém území „Slezské“ hodně dlouhý. Starší lidé i maminky s malými dětmi si nemají kam
sednout při čekání na spoje MHD, protože scházejí lavičky. Ale my chceme, aby si lidé, při čekání na svůj spoj mohli sednout.
Proto prosadíme opravy a vybudování nových zastávek s přiměřeným počtem laviček.

