Volební program ČSSD Orlová
 Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a život ve městě.
Dosáhnout zvýšení atraktivity města.
Regulovat bydlení nepřizpůsobivých
osob.
Pokračovat v budování volnočasových
a sportovních prvků.
Pokračovat v rekonstrukcích místních
komunikací.

 Vybudování relaxační a odpočinkové zóny v prostoru letního koupaliště.
Vybudovat:
Moderní adventure golf, místo
chátrajícího minigolfu a sportoviště pro
plážový volejbal.
Relaxační zónu s vodními prvky pro
všechny generace.
Brouzdaliště, bazény, chrliče vody.
Venkovní posezení s restaurací.

 Řešení parkování a průjezdnosti městem.
Zrealizovat:
Parkoviště na ul. Rydultovská v prostoru bývalé
kotelny.
Parkoviště u domu Masarykova 854-858.
Parkovací dům na ul. Dětmarovická.
Projekční přípravu návrhů vzešlých z nové koncepce
parkování v Orlové-Lutyni.
Projekční přípravu prodloužení ul. Sadová a
propojení centra města s Výhodou

 Zachování optimální ceny tepla dodávaného systémem CZT.
Pro kvalitu bydlení v sídlištní zástavbě je centrální zásobování
teplem (CZT) nezbytností.
Udržení optimální ceny tepla dodávaného městskou
společností je naší prioritou. Město má mít tyto ceny pod
kontrolou.
Systém CZT s napojením na Elektrárnu Dětmarovice
považujeme za nejlepší, ale vadí nám cenový diktát skupiny
ČEZ jako monopolního dodavatele primárního tepla.

www.cssd-orlova.cz

www.facebook.com/cssdorlova
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 Orlovské kulturní léto.
Od června do září pravidelně
každý týden pořádat živě
koncert hudební kapely v areálu
letního kina.
Vytvořit kulturní tradici, která se
stane pro Orlovou dominantní.
Chceme žít a bavit se!

 Aktivní přístup k udržení všeoborové lékařské péče.
STOP krajské „optimalizaci“ struktury
zdravotní péče poskytované Orlovskou
nemocnicí!
Zachovat poskytování služeb naší
nemocnice v plném rozsahu - Orlová
nesmí zůstat bez lůžkových částí svých
oddělení!

 Sportovní vyžití v Orlové.
Postavit víceúčelovou sportovní halu,
včetně diváckého zázemí.
Podporovat sportovce a sportovní kluby,
zejména naše děti a mládež.
Podporovat amatérské sportování všech
generací.
Ilustrační foto

 Podpora současného trendu snižování kriminality.
Pokračovat v trvalém tlaku na
potírání alkoholové a nealkoholové
toxikomanie.
Důsledně uplatňovat represivní
nástroje v případech, kde selhává
preventivní opatření.
Zavést cílenou hlídkovou službu.
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