
1 | Bc. Pavlína Polášková  
34 let, pracovnice v kultuře

2 | Gabriela Macečková 
25 let, jednatelka společnosti, 
rodičovská dovolená

3 | Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D. 
46 let, ředitel základní školy

4 | JUDr. Ondřej Ručka  
39 let, právník

5 | Ing. Michal Breškovec
43 let, informatik

6 | Mgr. Simona Masaříková, 
40 let, sociální pracovnice

7 | Ing. Petr Kopečný
38 let, inženýr v ropném průmyslu

8 | Stanislav Holiš
52 let, údržbář

9 | Aleš Okon
47 let, manažer

10 | Martin Pasek,  
34 let, IT support specialist-ERP
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1 | Bc. Pavlína Polášková

Chceme na Jihu volně dýchat.
Chceme atraktivní a zelený Jih.

A také podporovat komunitní  
život v našem obvodě.

Piráti letos připravili pro Ostravu volební program  
s názvem Ostrava 4.0. Je to nejpropracovanější  
a nejlepší pirátský program pro Ostravu v historii. 
Součástí našich plánů je i speciální program pro  
Ostravu-Jih. Jeho cílem je vytvořit z Jihu úžasné 

místo pro všechny. Z tohoto programu pro vás  
vybíráme čtyři priority. Všechny naše plány  
pro Ostravu-Jih najdete na našem webu:

https://podplachtami.info/

Průmyslová zóna v Hrabové sice nabízí pracovní místa, zároveň 
však snižuje kvalitu života obyvatel Jihu, protože zde existují 
firmy, které kazí ovzduší zápachem. Budeme tlačit na magistrát  
a kraj, aby se danou věcí zabýval. Ve Sněmovně budeme řešit 
legislativní změny, které umožní vrátit do našeho obvodu čistý 
vzduch. U nově vznikajících zón se postaráme o to, aby zde 
nestály podniky, které budou snižovat kvalitu našeho života.

Podpoříme lidi v jejích aktivitách a zasadíme se o zkvalitnění 
života obyvatel na Jihu. Budeme pořádat akce, které budou 
posilovat mezigenerační soužití, zájem i mladé generace  
o veřejný prostor kolem nás a také zlepšovat sousedské vztahy 
díky vzájemnému poznávání. Budeme posilovat místní komuni-
ty pořádáním akcí ve vnitroblocích a spolupracovat se spolky.

Chceme maximálně pohodlnou a rychlou MHD. Zvýšíme 
četnost některých spojů, např. linky 78. Pohlídáme změny 
jízdního řádu, aby se myslelo na potřeby našeho obvodu.  
V dopravní obslužnosti Jihu nemůžou nastat situace jako bylo 
omezení tramvají č. 7, 17, 3 nebo 11. Rozšíříme bezbariérovou 
dopravu pro seniory, rodiče s malými dětmi i osoby s omeze-
nou pohyblivostí a chceme, aby na Jih jezdily klimatizované 
tramvaje.

Podpoříme vaši tvořivost a kreativitu. Chceme, aby Jih ožil. 
Podpoříme pouliční umění (koncerty a divadla). Podpoříme 
vznik podniků, které dosud chybí – tj. podniky ve stylu Dock 
a Etáž. Na náměstí Ostrava-Jih založíme oficiální Galerii pod 
střechou, kde se budou potkávat různé typy výstav a umění. 
Začínající tvůrce podpoříme v hledání vhodných prostor pro 
zkušebny a ateliéry.

NAŠE 4 PRIORITY
PRO OSTRAVU-JIH

chceme na jihu 
volně dýchat

Vyzdvihneme  
komunitní život

CHCEME ČETNĚJŠÍ 
SPOJE MHD NA JIHU

Vrátíme do ulic
život

Program 4.0
pro ostravu-jih

Program 4.0
pro ostravu


