VÁŽENÍ A MILÍ BOHUMÍŇÁCI,
ve dnech 23. a 24. září nás čekají komunální volby. Budete opět po čtyřech
letech rozhodovat o budoucnosti Bohumína.
Uplynulé období nebylo jednoduché. Nejprve nás všechny postihla pandemie
covidu, kdy na město, jeho občany i podnikatele dopadla opatření vlády. Ale
společně jsme to zvládli. Bez drastických finančních dopadů na chod města
a jeho organizací. Nevykolejili jsme. Naopak se ukázalo, jak je podstatné,
že máme naši nemocnici a dobře fungující sociální služby. A jak moc byli
ochotni pomoci dobrovolníci a spolky. Všem patří poděkování, všichni jsme
jeli stejným směrem.

PŘEDSTAVUJEME
NÁŠ TÝM
Naši kandidáti působí v oblastech zdravotnictví,
bezpečnosti, školství, managementu, kultury
i sportu. Jejich jména i práci dobře znáte.

V letošním roce přišla ještě drastičtější věc - válka na Ukrajině, která přinesla
nutnost postarat se o uprchlíky, ale také nejistotu ohledně dodávek ropy,
plynu a elektřiny. A s tím spojenou otázku, kolik budou energie stát a zda to
domácnosti, firmy, ale i spolky a města finančně zvládnou. K tomu se přidala
velmi vysoká inflace a zdražování potravin a služeb.

NÁZORY CESTUJÍCÍCH

Petr Kadlec
51 let, řidič

Jaroslav Kalous Ing. Petra Chalupová MUDr. Svatopluk
50 let, vedoucí sportu 42 let, ředitelka CentNěmeček
Domu dětí a mládeže ra sociálních služeb 50 let, ředitel nemocnice

Richard KONKOLSKI

slavný mořeplavec a vítěz řady námořních závodů
držitel Čestné plakety města Bohumín

Budoucnost se těžko odhaduje a všichni žijeme v nejistotě.
My vám v této nejisté době nabízíme stabilitu. Znáte nás. Neměníme dresy.
Jsme bohumínská sociální demokracie. Náš tým vás v minulosti nezklamal.
A pokusíme se provést město i tímto nelehkým obdobím. Jedeme společně
po stejné koleji. Bohumín si to zaslouží.

Ing. Petr Vícha
58 let, starosta
Bohumína

ING. PETR VÍCHA
starosta města Bohumín

Ing. Lumír Macura
Igor Bruzl
61 let, místostarosta 46 let, místostarosta
Bohumína
Bohumína

Mgr. Adrian Kuder
41 let, ředitel
základní školy

Mgr. Barbora Kachlová Vladimír Pustówka
52 let, ředitelka základ- 54 let, předseda
ní umělecké školy
spolku Bart

Vilém Bannert
80 let, důchodce

NAŠE INVESTICE

V POSLEDNÍCH
4 LETECH
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Mgr. Věra Palková
73 let, pedagožka

PRO SENIORY

Dušan Socha
Ing. Yvona Placzková
31 let, vedoucí spor- 58 let, manažerka ve
tovního střediska
zdravotnictví

MUDr. Vojtěch
Balcárek
51 let, lékař

Mgr. Roman Honysz Kamila Smigová Mgr. Jana Slobodová
52 let, ředitel měst- 67 let, předsedkyně
42 let, učitelka
ské policie
základní školy
spolku Maryška

JEDEN HLAS STAČÍ
Mauglího labyrint

PRO RODINY

Půjčovna šlapadel Vrbice
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„Nepovažuji se za pravověrného voliče sociální
demokracie, ale jsem zároveň Bohumíňák, a tak
mám v komunálních volbách jasno. Líbí se mi, kam
město směřuje, a lidé v jeho vedení jsou pro mne
zárukou. Jako táta malé dcerky si na Bohumínu
cením zázemí pro rodinný život a možností trávení
volného času.“

Mgr. Jana Nováková
39 let, profesorka
gymnázia

VOLTE Č.

lídr kandidátky
bohumínské ČSSD

PRO DĚTI

„Patřím k válečné generaci, která pamatuje proluky
po zbombardovaných domech v centru města,
ke generaci, která Bohumín stavěla vlastníma
rukama. Šikovné ruce nás nadšenců nyní nahrazuje
systematická práce představenstva města. Jsem
rád, že náš odkaz dál rozvíjí a vylepšuje. Nikdy jsem
nevynechal jediné volby a nikdy jsem nevolil někoho,
kdo měl jen velké sliby. Bez ohledu na stranickou
příslušnost jsem vždy dal hlas kandidátovi, který mohl
prokázat, co pro město a jeho občany udělal. “

Rekonstrukce Domova Cesmína

PRO MLADÉ

Lezecká stěna Bosporka

Ondrej ŠEDIVÝ

hokejový útočník, hráč vítězného týmu ELH 2021/2022
„Nejpřívětivější město pro seniory v kraji. Tento
titul Bohumín rozhodně nezískal náhodou. Díky
dlouhodobé a štědré podpoře jeho vedení můžeme
i my, kteří už jsme v životě hodně zažili, dál trávit čas
aktivně, cestovat a stále být součástí společnosti.“

Hana PRÁGLOVÁ

vedoucí bohumínského Seniorklubu
Seniorka roku 2020 Moravskoslezského kraje

PROSÍME, NEKROUŽKUJTE, VOLTE JEDNÍM KŘÍŽKEM
Ing. Aleš Drobek
45 let, překladatel

Ing. Jiří Knot
60 let, projektový
manažer

Mgr. Petra Kalichová
53 let, ředitelka
centra pro rodiny
s dětmi

Adam Csakvary
33 let, masér

23. A 24. ZÁŘÍ 2022

Hlas pro naši stranu znamená
23 hlasů. Hlas pro jednotlivce
pouze 1 hlas. Svého kandidáta
nejlépe podpoříte, dáte-li hlas
celému našemu týmu.
BOHUMÍNSKÁ

na
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sociálně
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„Pocházím z Hané. Rozhodl jsem se ale přestěhovat
do Bohumína, hlavně kvůli práci, sportu, kvalitní
infrastruktuře a vyžití. Město je ve skvělé kondici,
navíc veškeré aktivity jsou zde cenově dostupnější,
než v okolí. Jsem tu absolutně spokojený a vedení
radnice fandím.“

Ondřej VÁCLAVÍČEK

fotbalový obránce, kapitán FK Bospor Bohumín
11.08.2022 15:37

BOHUMÍN

je naše domovská stanice

PŘÍJEZD ZE SMĚRU

POHLEDEM Z RYCHLÍKU

BOHUMÍNSKÁ ČSSD

Mola a přístaviště na Vrbici

ZDRAVÍ A JISTOTA
• rekonstrukce Domova Cesmína
• rozšíření stanovišť seniortaxi
• revitalizace areálu nemocnice
• rozšíření odlehčovací služby
• více financí pro Seniorklub
• senior rikša

BYDLENÍ A VOLNÝ ČAS

✓

BYDLENÍ JEN SLUŠNÝM LIDEM,
NE DLUŽNÍKŮM

neustoupíme ministerstvu, které nám chce diktovat
podmínky přidělování našich městských bytů

✓

ŽÁDNÉ ZAVÍRÁNÍ SPORTOVIŠŤ
ANI KULTURNÍCH CENTER

nenecháme padnout spolky ani sportovní kluby kvůli
drahým energiím

✓ OBCHVAT SKŘEČONĚ

MÍSTO SPLAVNĚNÍ ODRY

budeme tlačit na stát, aby odpískal plány na říční
přístav v Bohumíně a peníze raději investoval do
obchvatu Skřečoně
cssd hlavní volební leták.indd 2

Rekonstrukce Národního domu

• zateplení dalších městských domů
• otevření Bosporky s lezeckou stěnou
• výstavba lesoparku Na Panském
• nová mola na Vrbickém jezeře
• desítky kilometrů cyklostezek
• parcely pro rodinné domy

PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA
• zubní klinika se 3 ordinacemi
• nový domov pro seniory
• ambulantní trakt v nemocnici
• nová léčebna dlouhodobé péče

Lesopark Na Panském

VĚTŠÍ BEZPEČÍ
• chodníky v městských částech
• 34 chytrých kamer + fotopasti
• kruhové objezdy, nasvícené přechody
• asistenti prevence kriminality
• spolupráce na protidrogových zásazích
• postihy neplatičů (zabavování RZ)

POHODLNĚJŠÍ ŽIVOT
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POKRAČUJEME VE SMĚRU
• 52 nových bytů v červené kolonii
• další zateplování městských domů
• udržení přijatelných cen tepla
• kontejnery na plast a papír k domkům

DALŠÍ TRASA
Přednádražní prostor a terminál

• rozšiřování parkovišť
• dopravní terminál u nádraží
• technologie do základních škol
• přestavba zastávek, nové lampy
• příprava ploch pro podnikání
• nová kolumbária

• novinky u bohumínských jezer
• další kilometry cyklostezek
• podpora spolků, kultury a sportu
• moderní učebny, jídelny, tělocvičny

NEZPOMALUJEME
• bezpečnější křižovatky
• nasvětlení všech přechodů
• chytré radary
• vybavení pro dobrovolné hasiče

BOHUMÍNSKÁ

PODPOŘTE DALŠÍ ZMĚNY!

BUDOUCÍ SMĚR ZÁLEŽÍ NA VÁS
11.08.2022 15:37

