
Proč chodit  
k volbám, když 

všichni slibují  
to stejné?

Opravdu?

Zajistíme...

Vykouzlíme...

Podpoříme...
Zabráníme...



...v dopravě
  Budete jezdit po dalších částech obchvatů 
a nové čtyřproudové I/11 do Ostravy. Z Jak-
taře do Poruby to zvládnete za 20 minut. 

  Začne fungovat nový systém parkování 
a parkoviště u východního nádraží.

  Městem budou jezdit nové trolejbusy a au-
tobusy, přibude krytých zastávek.

  Proběhne veřejná revize dopravního zna-
čení a nastavení semaforů.
  Vzniknou nové cyklostezky ve městě i do 
městských částí. Současná torza cykloste-
zek spojí logické nájezdy a cyklopřejezdy. 
U nádraží bude konečně kam kolo odstavit.

...v oblasti životního prostředí
  Ovzduší nebudou znečišťovat auta objíždějí-
cí město po nových obchvatech. 
  Dotace mnohým pomohou vyměnit domácí 
kotle. Způsob topení bude systematicky 
kontrolovat Městská policie. 

  Kontejnery a sběrné dvory doplní kom-
postárna. Se stoupající mírou recyklace bu-
dou klesat poplatky za směsný odpad.

   Veřejná zeleň a protipovodňová opatření 
se budou těšit nejvyšší pozornosti.

  Účinnějšímu čištění odpadních vod napomo-
hou investice do nových čističek.

...ve městě a v okolí
  Obnovený městský náhon, oživené Stříbrné 
jezero a nové aleje za městem sníží potřebu 
vyjíždět za rekreací jinam. Za deset minut 
budete v opravdové přírodě.

  Lavičky doplní křesílka a stolky*, u nichž si 
posedíte nebo zahrajete šachy. 

  Opravený krytý bazén a zimní stadion na-
bídnou zábavu přímo v centru města.
  Nevyužívané městské pozemky se promě-
ní v komunitní zahrady, v nichž si budete 
moci vypěstovat vlastní zeleninu. Vzniknou 
i nové zahrádkářské kolonie. Ať žije šnytlik!

  V Kateřinkách vznikne bleší trh*.
   Proběhne rozsáhlá veřejná revize bariér 
pro kočárky, vozíčkáře a nevidomé.

  Bude se řešit stav budovy OD Breda.
  Slezanka a její atrium přestane strašit ko-
lemjdoucí. Kávička na střešní terase?

  Budou opravovány architektonicky cenné 
budovy – nejen v centru města.

  Revitalizaci zažije i sídliště v Kylešovicích 
a další vytipované části města.

  Chodníky a místní komunikace se budou 
řádně čistit a pravidelně opravovat.

   Nepřibudou žádné další super- a hyper-
markety na městských pozemcích.

  Z dětských hřišť nikoliv do křoví, nýbrž 
na nová WC.

  Objeví se ohrazené zóny pro výcvik a volný 
výběh vašich pejsků*.

  Všechny stavby a úpravy se spustí pouze 
po předchozím veřejném projednání.

...v podnikání
  Věrohodné tendry už nebudou atrakcí. 
Opavští podnikatelé budou pracovat na uži-
tečných městských projektech.

  Zástupci města, podnikatelů, Slezské univer-
zity a škol založí klastr pro efektivní řešení 
rozvojových potřeb Opavy.

  Granty a coworkingové centrum (sdílené 
kanceláře) podpoří začínající podnikatele. 

  Místní farmáři se budou radovat z návštěv-
nosti opavských trhů.
  Zaměstnavatelům bude město pomáhat 
s propagací studijních oborů, jejichž absol-
venti na trhu práce chybějí.

  Podpora turistického ruchu se přestane 
omezovat na tisk letáků o bílém městě.

...když máte děti
   Meziroční kolísání zájmu o mateřské školy 
vyřeší systém pružné kapacity. Dočasně 
volné prostory se nezruší, ale pronajmou. 
  Předškolky pro děti od 2 let usnadní rodi-
čům návrat do práce.
  Školní jídelny budou vařit i pro celiaky 
a děti s dalšími dietami. 

  Rodinné vstupné do městských zařízení 
bude nadále šetřit rodinný rozpočet.

  Systematicky se budou dotovat akce a zá-
jmové kroužky pro děti.

  Integraci znevýhodněných dětí budou pod-
porovat dotace na odborné asistenty.

...když je vám tak dvacet
  Budete se scházet v novém komunitním cen-
tru. Vlastní akce s nulovým nájmem!

  Pomoc při vstupu na trh práce.
  Své názory a potřeby budete moci prosazo-
vat v nově zřízeném výboru pro mládež.

...v kultuře 
  Divadlo bude stále produkovat pravidelná 
činoherní, operní i baletní představení. 

   V opravené kinokavárně Mír se budou schá-
zet milovníci filmů, na které by v multikině 
čekali marně.

Realismus má v těchto 
komunálních volbách číslo 14. 

  Kultovní festivaly doplní pestrá nabídka 
kulturních akcí různých žánrů. Pořadatelé 
budou využívat rovného přístupu ke kul-
turním grantům. 
  Do městských částí bude za maminkami 
a seniory vyjíždět mobilní knihovna*.

 
...při sportování

  Profesionální týmy najdou strategické part-
nery. Současně budou přiměřeně a transpa-
rentně podporovány z městského rozpočtu.
  Koncepčně budou podporovány všechny, 
tedy i menšinové sporty.

   Dotace půjdou především na sportování 
dětí a mládeže.
  Přibudou kondiční sportoviště pro mládež 
i dospělé. Vyroste veřejná lezecká stěna*. 
  Budou obnovována (nejen) školní sporto-
viště.

...jako nájemník
   Město bude pečlivě sledovat fungování pra-
videl pro přidělování bytů. 
   Mladé rodiny budou mít stále k dispozici 
startovací byty s nízkým nájmem. 
  Byty budou rekonstruovány, zatepleny 
a vybaveny přesnými měřiči tepla.

  Seniorům začne sloužit nový penzion.

...jako vlastník nemovitosti
   Nepotřebné městské pozemky pod budova-
mi budou odprodány vlastníkům budov.

...ve fungování radnice
  Klesne dluh a provozní náklady města.
  Znovu se rozšíří okruh informací, k nimž bu-
dete mít volný přístup.
  Budete moci přijít na zastupitelstvo a vy-
stoupit s jakýmkoliv podnětem. 
  Vzroste objem toho, co s magistrátem vyří-
díte přes internet.
  Další společné nákupy energií přinesou 
úspory městskému i rodinnému rozpočtu.

...ve fungování sociálních služeb
   V Kylešovicích bude otevřeno komunitní 
centrum pro zdravotně znevýhodněné.
   Město udělá vše pro zachování rozsahu 
zdravotní péče v Opavě.
  Senioři budou mít víc příležitostí k užitečné-
mu trávení volného času. 
  Posílené služby umožní i lidem vysokého 
věku důstojně žít v domácím prostředí.

...v zajištění bezpečnosti
  Nová, veřejně tvořená koncepce a schopný 
ředitel vrátí důvěru Městské policii.
  Vyšší rozpočet a nová strategie přispějí 
k účinnější prevenci kriminality a drog.
  Vzdělávací akce pomohou seniorům odrazit 
nájezdy šmejdů a podvodných dealerů.
  Ve veřejných kurzech si budete moci osvěžit 
důležité znalosti první pomoci a naučit se 
sebeobraně.

Kompletní program, profily kandidátů a informace ze zákulisí 
Hlásky najdete na www.ZelenaProOpavu.cz.

“Je mi jedno, co budou 
dělat politici. Chci vědět, 

na co se můžu těšit já.”

Volič

Body označené hvězdičkou jsme zařadili na základě námětů uživatelů NapadyProOpavu.cz. Děkujeme.


