SPOLU v Bohumíně (ODS a KDU-ČSL)

POJĎTE VOLIT č. 5!

Vážení voliči, za volební stranu SPOLU se Vám představuje 23 kandidátů, nestraníků i členů ODS nebo KDU-ČSL z
řad studentů, zaměstnanců, podnikatelů i seniorů - nejsme lhostejní k dění ve městě, naopak kandidaturou do
zastupitelstva města Bohumína nabízíme Vám, voličům, jak Vašimi hlasy přispět ke zlepšení chodu života ve
městě. Dejte nám prosím důvěru a využijte náš zájem a energii pracovat pro Vás, neboť CHCEME I PRO VÁS:
Smart City - moderní město
✓ vyčlenit dostupné „startovací byty“ pro mladé rodiny z městského bytového fondu a zvýhodnit byty pro
vracející se bohumínské studenty
✓ nabídnout pronájmy městských bytů vysokoškolákům z ostravských univerzit - campus
✓ pokračovat v modernizaci městského bytového fondu
✓ podpořit rozvoj volnočasových hřišť v městských částech, zachovat sportovní možnosti dětí
✓ vybudovat městský kulturní dům pro pořádání kulturně společenských akcí různé velikosti pro menší
hudební vystoupení, společenské akce, klub mladých
Zelené a atraktivní město
✓ snížit náklady za odpady - čipy, podzemní velkokapacitní kontejnery, více třídění, revize smluv o odpadech
✓ podpořit využívání rekuperačních systémů pro ventilaci a úspory tepla v domech i bytech
✓ orientovat se na komunitní energetiku a podpořit fotovoltaické a solární systémy na střechách domů
✓ do třídění využitelných odpadů více zapojit žáky základních i středních škol
✓ podpořit zadržování a využívání dešťové vody v podzemních nádržích i vsakovacích prvcích pro údržbu
městské zeleně a splachování
✓ snižovat přehřívání centra města rušením střech s černou či tmavou barvou a podpořit budování
vegetačních „zelených“ střech
✓ rozvíjet rozvoj lokalit Kališok, Vrbické štěrkovny a „Na panském“ pro celoroční rekreační sportování a
zábavu vybudováním sportovně - rekreačních zázemí a zastřešených posezení s ohništi a hyg. zázemím
✓ úpravou břehu Odry ve Starém Bohumíně zřídit odpočinkovou zónu – Bohumínská náplavka
✓ tlačit na Povodí Odry, ať už konečně začne stavět desetiletí slibované protipovodňové hráze v Pudlově
Bezpečné město
✓ aby Městská policie důrazněji uplatňovala své pravomoci vůči těm, kteří vždy znají svá práva, ale nechtějí
znát i své povinnosti …
✓ podpořit častější měření rychlosti v Bohumíně (i automatickými systémy), častější kontroly problémových
lokalit ve městě a dále rozšiřovat kamerový systém a další vybavení MP
✓ častější prezentace činnosti a vybavení strážníků MP ve školách i pro veřejnost
Zdravé a vzdělané město
✓ dále zlepšovat péči v městské nemocnici (ambulantní, lůžkovou i následnou) a rozvíjet ambulantní péči,
✓ vybudovat reprezentativní městské stomatologické centrum
✓ vybudovat městský dům pro seniory a rozšiřovat možnosti sociální péče o potřebné občany
✓ ve spolupráci s ostravskou univerzitou a zdravotnickými středními školami přivést studenty zdravotnických
a lékařských oborů do městské nemocnice na praxi
✓ podporovat Dny zdraví a sociálních služeb s cílem osvěty a předcházení civilizačních nemocí
✓ zpřístupnit školní hřiště pro děti i v odpoledních hodinách, o víkendu i prázdninách
✓ podporovat další modernizace školních dílen a učeben i více externistů pro výuku dílen i mimoškolní aktivity
Perspektivní město
✓ vybudovat městský podnikatelský inkubátor pro začínající podnikatele - „start up“ s časově omezenými
nízkými nájmy místností a prostor,
✓ zřídit fungující městskou hromadnou dopravu - okružní linky z městských částí do centra s využitím
minibusů - častá frekvence jízd max. co 30 min., čímž snížíme nutnost užívání osobních aut …
✓ tlačit na urychlení vybudování silničního obchvatu Skřečoně
✓ snižovat hluk z dálnice výstavbou účinných protihlukových stěn
Prosíme, abyste svůj hlas odevzdali jako HLAS PRO CELOU VOLEBNÍ STRANU - v takovém případě máte sílu 23
hlasů. Hlas odevzdaný pouze jednotlivci má sílu jen 1 hlasu a zbývajících 22 vašich hlasů zbytečně propadne…

