ZMĚNA PRO KARVINOU - V o l b y 2 0 1 4 - volební témata
1/ OCHRANA ÚZEMÍ
Karviné před dalším zničením obydlených částí města.
- Ochránit území města i před hrozbou zplyňování uhlí.
- Dohlédnout na tvůrčí revitalizaci území již vytěžených části města tak, aby vznikla atraktivní
místa pro rekreaci lidí. Co se stalo se sliby zřídit rekreační zónu „Karvinské moře“?
- Zlepšit čistotu města! Město potřebuje čištění a kropení komunikací ve všech částech města!
2/ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- Zlevnit poplatky za odpady pro všechny občany města (využít k tomu peníze od OKD, což jsou
např. platby za vytěžené uhlí na území Karviné).
- Odvoz biologického odpadu z dalších částí města, především zahrádkářských osad.
- Podporovat třídění odpadu jak v domácnostech, tak ve městě jako celku.
- Proč nebyl splněn slib vybudování kanalizace v některých částech Karviné? Řešit tento problém.
3/ EKONOMIKA
- Zasadíme se o audit efektivnosti a účelovosti vynaložených finančních prostředků za volební
období 2006 až 2014,kdy se město Karviná pod současným vedením dostalo v zadluženosti
měst a obcí na 12. místo v ČR.
- Zároveň budeme usilovat o důkladnou kontrolu prodeje majetku z vlastnictví města Karviné
a prověření pronájmů majetku a jejich výnosnosti za minulé a předminulé volební období.
- Budeme požadovat, aby finanční prostředky od OKD, a.s. za „těžbu uhlí“ byly smysluplně
použity na opravy majetku města, především chodníky, cesty, parky mezi domy a další
občanskou vybavenost.
- Hospodařit tak, aby se snížila zadluženost města a našim dětem se zde v budoucnu žilo lépe!
- Veřejné zakázky zveřejňovat na stránkách města od jejich vyhlášení po konečné vyúčtování.
4/ PODPORA PODNIKÁNÍ a ZAMĚSTNANOST
-nepovolit žádné ohrožení firem v průmyslové zóně- především vlivem těžby
-podpořit živnostníky, malé i střední firmy všemi možnými prostředky
-zvýšit jistotu investorů, vrátit Karviné důvěryhodnost
-vytvořit podmínky pro nová pracovní místa
5/ KRIMINALITA
Kromě všeobecně známých opatření chceme:
- osvětlení problémových míst
- zvýšení počtu kamer a monitorování problematických lokalit
- důraznější boj proti vandalismu
- zřídit finanční a právní poradenství pro občany Karviné, taktéž poradnu pro závislé
na hracích automatech, alkoholu, drogách apod.
6/ HERNY
Jsme pro značné omezení heren na území města!
ŽÁDNÁ NOVÁ HERNA A UŽ VŮBEC NE VELKÉ HERNÍ KOMPLEXY, které zde povolilo současné vedení
města v nedávné době.

7/ SPORT
Podpořit i další sporty v Karviné, nejen fotbal! Vždyť jsme byli mistry v HOKEJI i HÁZENÉ!
Musíme podpořit judo, kung fu, lehkou atletiku- sporty PRO VŠECHNY!
8/ NAVÍC PRO OBČANY:
- Město potřebuje byty pro mladé rodiny, starší občany a sociálně slabé.
Budeme tedy usilovat o zvýšení počtu těchto bytů a jejich spravedlivé přidělování.
- Zlevnit jízdné za MHD v Karviné, tím pomoci sociálně slabým občanům, starším lidem
a také životnímu prostředí.
-Zlepšíme informovanost občanů - z jednání zastupitelstva vytvářet videozáznam,
který bude veřejnosti dostupný na stránkách města.
Budeme usilovat o odpolední jednání zastupitelstva, které tak bude dostupné větší části obyvatel.
- Ač je to směšné, zasadíme se o vybudování veřejných WC na různých místech Karviné.
Je smutné, že za poslední léta se z veřejných WC staly herny, kavárny apod. nebo se úplně zrušily.
Ani místní obyvatelé neví, kam si v nouzi odskočit, nemluvě o turistech a návštěvnících města!
Je to ostuda!
-Vrátit život do části Karviná- Louky, Darkov a Staré Město. I tam si občané zaslouží dobře žít!
- Zasadíme se o konání kulturních akcí i v jednotlivých částech města, nejen na náměstí v centru.
-Zlepšit komunikaci s občany města, neschovávat se před nimi, naslouchat a přijímat opatření!
Samozřejmě se chceme aktivně podílet na rozvoji školství, lázeňství, zdravotnictví a dalších oblastech
života v našem městě Karviná!
NÁŠ HLAVNÍ CÍL:
Karviná musí mít perspektivu pro dobrý život všech obyvatel!
Nechceme, aby naše děti a vnuci utíkali za prací a lepším prostředím do jiných částí republiky!
Nechceme, aby se ostatní obyvatelé ČR dívali na Karvinou s pohrdáním a despektem!
CHCEME BÝT NA KARVINOU HRDÍ!

