
Ing. Alfréd MICHALÍK,
poslanec Parlamentu ČR,
předseda městské organiza-
ce ČSSD v Bohumíně. Zasadil se 
o rekonstrukci železniční stanice,
pomohl zajistit dotace na řadu investičních
akcí v Bohumíně i v regionu, především na výstavbu sporto-
viš�, opravy škol a komunikací. Kandiduje znovu do PS PČR
na 2. místě kandidátní listiny ČSSD v kraji. 
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Přij�te k volbám, volte JISTOTY a PROSPERITU!
Poprvé jsem šel 

do voleb s heslem
»Náš region 

potřebuje pomoc«. 
Jsem Bohumíňák,
proto chci svému

městu i nadále po-
máhat. 

JE DŮLEŽITÉ MÍT SVÉHO POSLANCE, 
KTERÝ POMÁHÁ MĚSTU. PODPOŘME JEJ.

JE DŮLEŽITÉ MÍT SVÉHO POSLANCE, 
KTERÝ POMÁHÁ MĚSTU. PODPOŘME JEJ.Zveme všechny rodiče s dětmi 1. června ve 14.30 hodin 

do parku Petra Bezruče na tradiční akci EXPLOZE HER, která 
je dárkem městské organizace ČSSD našim dětem.

Poprvé jsem šel 
do voleb s heslem

»Náš region 
potřebuje pomoc«. 
Jsem Bohumíňák,
proto chci svému

městu i nadále po-
máhat. 

Vážení spoluobčané!
Pravidelně Vám SKLÁDÁME ÚČTY z plnění našeho volebního

programu. A tak víte, že většinu toho, co jsme slíbili, tým na-
šich zastupitelů splnil už před rokem. Snažíme se své voliče
nezklamat a ostatní přesvědčit svou prací a konkrétními vý-
sledky. Brzy najdete ve svých schránkách letáček, který je to-
ho důkazem - dokumentuje, jak moc se Bohumín mění.

Také letos chceme náš volební PROGRAM TVOŘIT S VÁMI,
na základě vašich názorů a podnětů. Napište nám, co chcete,
a co naopak v Bohumíně nechcete. Budete nás podporovat 
v politice NULOVÉ TOLERANCE? Máme usilovat o VYSOKOU
ŠKOLU v našem městě? Máme pokračovat v BUDOVÁNÍ KA-
NALIZACÍ? Máme rozšiřovat NABÍDKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
zejména pro seniory a hendikepované spoluobčany? Chcete
BEZPEČNĚJŠÍ DOPRAVU ve městě - kruhové objezdy a osvět-
lené přechody pro chodce? Chybí vám v centru parkovací mís-
ta a chcete NOVÉ PARKOVIŠTĚ? Vaše názory nás opravdu za-
jímají. Můžete nám je napsat na adresu:

MO ČSSD Bohumín, ul. Masarykova 418
nebo na e-mail: kancelar@bohumin-cssd.cz

Vaše ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ v Bohumíně


