Vítkovice

„Jsme tady
pro vás!“
Petr
Menšík

Richard
Čermák

„Jsme vaši sousedé!“
Roman
Martinák

„Naše děti a naši
senioři musí mít
kvalitní život!“

„Pracujeme pro
vás, neslibujeme
nemožné!“

„Sport, kultura
a zábava pro děti
jako prevence!“

Marika
Tošková

Pavel Friesler

Jan
Nedvídek
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„Policisté
patří do ulic!“

Michal Kopec

„Uspořádáme
koncerty a zábavné
akce pro naše děti!“

Pavel Kalina

„Máme stejné
problémy
jako vy!“
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Ostravak, nejlepší
volba pro Vítkovice!
Rudolf Neubauer

Zdeněk Hanák

„Každá část
Vítkovic, zaslouží
pozornost!“

Naši kandidáti
s největšími životními
zkušenostmi

Evžen Zeman

Jana Lipinová

Jiří Nedvídek

„Zdraví člověka je to nejdůležitější
a vše ostatní se dá vždy vyřešit!“

„Náš osud není ve hvězdách, ale v nás!“

„Vždy je správný čas udělat to, co je správné!“

„Díky hnutí
Ostravak se nám
ve Vítkovicích
dobře žije!“
Radek Jaroš
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Monika Kovaříková
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Byli jsme úspěšní!

Za dva roky se nám podařilo...
Investovali jsme a opravili
• Investovali jsme do rekonstrukce vybydleného
objektu na ul. Štramberská 10 a nově dali občanům
do užívání 11 bytových jednotek, totéž realizujeme
na ulici Tavičská 34, kde v roce 2023 připravíme
k bydlení 7 bytových jednotek
• Nabyli jsme do vlastnictví bytový dům na ul.
Erbenova 87 a nebytový objekt na ul. Ocelářská 1, kde
plánujeme rozšiřovat zázemí ZŠ na ul. Šalounova
• Zahájili jsme projektovou přípravu pro Vítkovické
lázně v ul. Zengrova
• Vybudovali jsme odborné učebny na základních
školách ve Vítkovicích a sociální zázemí pro ZTP žáky
• Spolupracujeme s Ostravskou univerzitou
na přípravě výstavby výzkumného centra LERCO
v areálu Syllabova, jenž je strategickou stavbou
Moravskoslezského kraje
• Opravili jsme střechy domů na ul. Štramberská 2
a 2A, vybudovali nové televizní antény na
ul. Dehtová, Syllabova a Thomayerova
• Obnovili jsme řadové garáže k pronájmům
• Připravujeme pozemky pro zahrádkářské účely
• Realizujeme změnu vytápění na ulici Rudná 38 a 40
• Zbourali jsme a nově budujeme smuteční síň
a technické zázemí v areálu Vítkovického hřbitova,
pokračujeme v budování nových kolumbárií, oplocení
a parkových úpravách
• Navýšili jsme parkovací plochy
• Opravili jsme přístupové chodníky na ul. Na Obvodu
a U Nádraží na ul. Sirotčí v Ostravě Vítkovicích
• Pro údržbu veřejného prostranství jsme nakoupili
zahradní a čistící techniku

Úspěšně jsme čerpali dotace
• V roce 2021 zajištění dotací z rozpočtu statutárního
města Ostravy a z rozpočtu ČR v celkové výši
58,8 mil. Kč
• Na rok 2022 zajištění dotací z rozpočtu statutárního
města Ostravy a z rozpočtu ČR v celkové
odhadované výši 105,1 mil. Kč
• Čerpání dotací z Úřadu práce na veřejně prospěšné
pracovníky v rekordním objemu jako boj proti
nezaměstnanosti

Starali jsme se o veřejné
prostranství

• Realizovali jsme sadové úpravy v prostoru

před radnicí na Mírovém náměstí
• Vybudovali jsme agility park pro naše zvířecí přátele
• Instalovali jsme informační panely
a knihobudku v Sadě Jožky Jabůrkové
• Otevřeli jsme nové sportovní hřiště na
ul. Zengrové
• Upravili jsme zahrady a postavili pergolu v Domě
seniorů na ulici Lidické
• Vybudovali jsme trvalkové záhony u divadla
Mír a na Náměstí J. z Poděbrad
• Proběhla digitalizace vítkovického hřbitova (Digis)
a mapy CZ od Seznamu.
• Navýšili jsme počty bezpečnostních kamer

...a bylo toho ještě mnohem více!

Rozvíjeli jsme Vítkovice
• Zaměřili jsme se na volnočasové aktivity dětí,
realizujeme a opravujeme dětská hřiště
• Zřídili jsme vítkovické preventisty kriminality, kteří
se v týdnu i o víkendech starají o bezpečnost
v obvodě
• Uskutečnili jsme schůzky s občany ohledně
možnosti čerpání dotace pro majitele památkově
chráněných domů, ve věci nadměrného prachu
v souvislosti s demolicí staré ocelárny, s Lekářskou
fakultou jsme realizovali debatu „Vše co jste
chtěli vědět o COVID-19, ale báli jste se zeptat“,
uspořádali jsme anketu „Jak jste spokojení
ve Vítkovicích“, která dále slouží pro strategický
plán rozvoje obvodu
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Stavíme novou
smuteční síň

Nová Lékařská fakulta
Významně jsme podpořili stavbu Lékařské fakulty Ostravské univerzity ve Vítkovicích.

Už v příštím roce
bude na vítkovickém
hřbitově nová
smuteční síň.
Její výstavba začala
demolicí té stávající
v únoru letošního
roku.
„Nová smuteční síň bude splňovat
veškeré požadavky moderního
pohřebnictví a bude umožňovat
důstojné a komfortní rozloučení se
zesnulými. Kromě smuteční síně
a správního objektu bude postavena
i budova kamenictví.
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Naše vize na opravu
Městských lázní ve Vítkovicích

Sloužit bude k odpočinku
a relaxaci obyvatel v městském
prostředí. Plochy tohoto
funkčního využití jsou
charakteristické vyváženým
přírodním prostorem.

Koncept městských lázní
vychází z příležitostí, které nabízí
dostupnost léčivých důlních vod,
jejich množství a teploty.
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Klíčovým provozem objektu městských
lázní bude balneoterapie, vodoléčba
a další vodní provozy. K tomu by měly být
přidruženy související služby, které jsou svým
charakterem úzce propojené na městské lázně
– například specializované lékařské služby či
rehabilitace.
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Vítkovice

Kandidátní listina

pro volby do Zastupitelstva městského obvodu
Vítkovice konané ve dnech 23. – 24. září 2022

Richard Čermák

Petr Menšík

volte

č.8

Roman Martinák

Jan Nedvídek

Pavel Freisler

Pavel Kalina

Michal Kopec

Mgr. Marika Tošková

Zdeněk Hanák

Rudolf Neubauer

Radek Jaroš

Jana Lipinová

Jiří Nedvídek

Ing. Evžen Zeman

Monika Kovaříková

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

VĚK

POVOLÁNÍ

1.

Richard Čermák

39

starosta

2.

Petr Menšík

48

místostarosta, živnostník

3.

Roman Martinák

46

městský policista

4.

Jan Nedvídek

52

podnikatel

5.

Pavel Freisler

46

vedoucí provozu

6.

Pavel Kalina

43

živnostník

7.

Michal Kopec

48

IT administrátor

8.

Marika Tošková

42

pedagog

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

9.

Zdeněk Hanák

VĚK

POVOLÁNÍ

41

řidič

10. Rudolf Neubauer

49

stavař

Radek Jaroš

31

zámečník

12. Jana Lipinová

65

důchodce

13. Jiří Nedvídek

75

důchodce

14. Ing. Evžen Zeman

72

důchodce

15. Monika Kovaříková

43

servírka

11.

www.ostravak.cz

