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Vážení spoluobčané,
čtyři roky utečou v životě člověka velmi rychle.
A v komunální politice je
to ještě rychlejší. Za tu
dobu totiž musíte občanům prokázat, že obec
je vedena dobře, že se
zbytečně neutrácí, že
lidé, kteří na radnici sedí,
vědí o čem mluví. A ještě
důležitější je, aby za ně
mluvily skutky.
Myslím, že po dalších čtyřech letech, kdy jsme opětovně získali důvěru porubských občanů, se nemáme za co
stydět.
•
•
•
•

Opravili jsme několik kilometrů chodníků a komunikací
Přibyly stovky parkovacích míst
MŠ mají čističky vzduchu a některé i infrasauny
v ZŠ rekonstruujeme elektrické rozvody, sociální zařízení i tělocvičny
• žáci ZŠ dostávají příspěvky na lyžařský kurz, aby se jej
mohli zúčastnit
• ještě více žáků 1. st. porubských ZŠ pojede na ozdravné pobyty
Velmi dobře si totiž vědomujeme, že také na náš obvod
má vliv ostravské životní prostředí, a proto se snažíme
dělat maximum, abychom těm nejmenším v rámci našich
možností pomohli.
V Porubě jsme doma a tam by se měl člověk cítit bezpečně.
Vždy jsme trvali na tom, aby se strážníci co nejvíce pohybovali v ulicích, protože už jejich pouhá přítomnost působí
preventivně. Početní stavy policistů jsou ovšem limitovány,
proto jsme policisty chybějící v ulicích nahradili bezpečnostními kamerami, jež monitorují především problematické
veřejné prostory. Policie, která obraz z kamer sleduje, pak
může rychle zasáhnout. Jsme ovšem přesvědčeni o tom,
že počet takto hlídaných míst je nutné dále rozšiřovat.

Zelená Poruba. Co jiného může napadnout každého, kdo
vstoupí na území našeho městského obvodu? Málokdo ví,
že v Porubě máme více než 22 tisíc stromů. A jejich počet se
neustále zvyšuje. Není pravda, že se bezdůvodně kácí. Mizí
jen nemocné a nebezpečné stromy. A i ty jsou nahrazeny
novou výsadbou, která se časem stane přirozenou součástí
městské zástavby. O tom, že si stromů ceníme, mimo jiné
svědčí i to, že se nám podařilo uvést do života projekt, díky
němuž evidujeme každý strom, sledujeme jeho zdravotní
stav a způsob jeho ošetřování. Tato databáze je všem veřejně přístupná. Ošetřovanou zeleň doplňuje i nezbytný kvalitní
mobiliář – vhodně rozmístěné lavičky a systém odpadkových
košů.
Ještě jednu důležitou věc musím zmínit. Poprvé v novodobé historii Poruby se nám podařilo provést katalogizaci
uměleckých děl, která ukázala, že jich na území obvodu
máme až překvapivě mnoho. Ať už jsou názory na naši památkově chráněnou část jakékoliv, jedno nelze popřít. Každý návštěvník Poruby je ohromen architekturou, jež v sobě
nese prvky monumentalismu i přesného řádu. Jen velice
málo míst v naší zemi se může něčím podobným pochlubit.
Buďme na to hrdi a chraňme si to.
Vážení spoluobčané,
jedno čtyřleté období končí a začíná další. Jen v krátkosti
jsem popsal, o co jsme se v tomto končícím volebním období snažili. Jistě, ne vše se povedlo tak, jak jsme chtěli.
Ale většinu z toho, co jsme si před čtyřmi lety předsevzali,
jsme splnili. Naše společnost volá po slušnosti, po poctivé
práci. My jsme na ni vsadili již před léty. Nyní je jen na vás,
zda rozhodnete, jestli budeme dále pokračovat.
V nadcházejících dnech vyberete toho, kdo náš obvod
bude řídit v následujícím období. Přeji vám šťastnou volbu
a nám všem moudré zastupitele.

Ing. Petr Mihálik

VOLEBNÍ PROGRAM
DO MĚ STSKÉHO
OBVODU PORUBA
Vážení spoluobčané,
pro léta 2014–2018 jsme připravili volební program,
o kterém si myslíme, že zajistí nejdůležitější potřeby
všech Porubanů. Obsahuje jak zájmy seniorů v oblasti rozvoje seniorského bydlení a bezpečnosti, tak
potřeby školáků a mladých v oblastech škol a rozvoje sportovišť. Samozřejmě se zaměříme na opravy chodníků i silnic. Nabízíme rozvážné investování
bez zadlužování obce.

1. Životní prostředí a zeleň
Budeme pokračovat v revitalizaci zeleně ve dvorních
částech a ve výsadbě nové kvalitní zeleně. Dokončíme
park u Mephacentra a zeleným pásem vedoucím kolem

telekomunikačního učiliště jej napojíme na Oázu klidu
a areál Sarezy. Dokončíme park se statutem významného krajinného prvku v lokalitě J. Šoupala. Budeme chránit lesopark u Myslivny.
Speciální péči věnujeme Hlavní třídě – chceme zpestřit
zeleň a dále vylepšit její vzhled.

2. Bezpečnost v obci
Prosadíme úplný zákaz hazardu na území Poruby. Chceme docílit navýšení počtu policejních hlídek v ulicích,
zvýšený dohled bude hlavně v oblasti sběren. Rozšíříme
kamerově chráněné veřejné prostory. Budeme organizovat pravidelná setkání občanů s policií, pro seniory je zajistíme přímo v Domově pro seniory Slunečnice a v DPS
Astra a Průběžná.

Budeme pokračovat v budování cyklostezek a chodníků. Pokusíme se zajistit posílení finančních prostředků
na opravy komunikací.
Dopravními prioritami jsou Prodloužená Rudná a Severní
spoj.

3. Školství, kultura, volný čas
Zachováme stávající počet základních a mateřských
škol. Zajistíme dostatečnou kapacitu ve školkách, a to
i při ukončení rodičovské nebo mateřské dovolené v průběhu roku.
Chtěli bychom realizovat výstavbu tělocvičny u ZŠ J. Valčíka.
Budeme pokračovat v projektu sportovní specializace
porubských základních škol. Vytvoříme sportovní zázemí
pro florbal a stolní tenis. Budeme pokračovat v opravách
sociálních zařízení základních i mateřských škol, u části
školek zajistíme regeneraci venkovních hřišť.
Zahájíme stavbu projektu Fun Kids Park – centrálního
dětského parku Poruby u ZŠ K. Pokorného.

5. Bydlení
Stávající počet domů
a bytů zůstane ve vlastnictví městského obvodu
a u těchto domů dokončíme jejich postupnou
rekonstrukci. Připravíme
projekt zaměřený na navýšení ubytovacích kapacit pro naše seniory, a to
buď formou osvědčeného typu domu s pečovatelskou službou, nebo
formou speciálního individuálního bydlení.

Zprovozníme ovál pro in-line bruslení pro širokou veřejnost.
Začneme s postupnou opravou významných uměleckých děl.

4. Parkování,
komunikace,
doprava,
cyklostezky
Budeme pokračovat v navyšování parkovacích kapacit.
Zvýšíme bezpečnost komunikací jak v oblasti přechodů pro
chodce, tak na již vytipovaných nebezpečných místech.

6. Komunikace s občany, otevřenost
veřejné správy
Na internetových stránkách rozšíříme možnosti „klikacího
rozpočtu“. Každý občan se bude moci informovat o stavu čerpání rozpočtu obce. Budeme pokračovat v elektronických aukcích, což je nejtransparentnější forma
soutěže. Za důležité považujeme pravidelné setkávání
s občany i to, aby stále fungovala speciální komunikační
adresa pro podněty a připomínky občanů.
Plné znění volebního programu najdete na:
www.cssdporuba.cz
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Mgr. Jiří Pröll
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