
se už dlouho hovoří. Ale nestačí jen hovo-
řit, je třeba konat a fakultu otevřít. Sí�
středních škol je dostatečná, až předimen-
zovaná. Nabízí více volných míst než je zá-
jemců. Není nutné ji rozšiřovat. 

Důležité je zaměřit se na KVALITU
vzdělání i na to, aby nabídka oborů odpo-
vídala potřebám podniků, aby školy nevy-
chovávaly budoucí klienty úřadů práce.
Kvality výuky však nedosáhneme bez kva-

litních učitelů. Bez nich je 
i sebelépe vybavená moder-
ní škola naprosto k ničemu.
Zelenou dávám jazykovému
vzdělání, IT technologiím, 
a jako bývalá tělocvikářka
tělesné výchově. Pohyb je
prevencí a nutnou podmín-
kou zdravého života.

Současná doba nabízí re-
gionu obrovské šance v podobě získávání
evropských peněz a jejich využití k rozvoji
všech problémových oblastí. Tyto zdroje je
nutné vyčerpat do poslední koruny. Nikoli
promrhat. Krajské zastupitelstvo má důle-
žité kompetence a je žádoucí, aby rozho-
dovalo promyšleně, bez klientelizmu a vli-
vu lobistických zájmů. A k tomu bych ráda
přispěla. (red)
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Rádi bychom využili této
příležitosti a ocenili i spolu-
práci se zastupiteli jiných po-
litických stran, kteří se také
svou aktivitou podílejí na
změnách v Bohumíně. 

Děkujeme zároveň všem ob-
čanům, kteří zcela dobrovolně
svou činností ve prospěch
města a svých spoluobčanů
pomáhají naplňovat naši spo-
lečnou vizi: BOHUMÍN JE
MĚSTO S BUDOUCNOS-
TÍ, VE KTERÉM STOJÍ ZA
TO ŽÍT.

Komunální volby budou až
za dva roky. Budete proto mít

Bohumín se mění, SVÉ SLIBY PLNÍME
Vážení spoluobčané,
před dvěma lety jste obdrželi před komunálními volbami mapu Bohumína s padesáti kon-

krétními závazky sociální demokracie na toto volební období. Stalo se již tradicí, že vám v po-
lovině tohoto cyklu skládáme účty a vy máte možnost kontrolovat, jestli plníme to, co jsme si
předsevzali. Proto v nejbližší době dostanete do rukou materiál s naprosto konkrétními vý-
sledky práce našich zastupitelů. Porovnejte je s našimi sliby! Omlouváme se, ale vše se nám
do letáčku opravdu nevešlo.

Přij�te 17. a 18. října ke krajským volbám: VOLTE ZMĚNU A NADĚJI!

Titulní stránka letáčku, který už 
brzy najdete ve své schránce.

lačních poplatků, anebo řek-
neme Topolánkově vládě jas-
né NE. Krajské volby jsou dů-
ležité také pro náš Bohumín,
protože spolupráce s krajem
je pro každé město a obec dů-
ležitá. Prosíme vás proto,
přij�te k volbám a pomozte
nám.

Pokud se chcete setkat s na-
šimi kandidáty do krajského
zastupitelstva, přij�te 7. října
ve 14.30 na třídu Dr. E. Bene-
še. Z Bohumína kandiduje za
ČSSD místostarostka Věra 
Palková.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

Letos se však 17. a 18. října
konají krajské volby, které
jsou také velmi důležité. A to
pro celou republiku, protože
rozhodují, jestli bude celá
modrá. Zda budou pokračo-
vat bolestné pokusy na obča-
nech, včetně privatizace zdra-
votnictví a asociálních regu-

ještě spoustu příležitostí po-
soudit, jak naši zastupitelé 
plní své sliby a pracují pro
město. 

Zeptali jsme se jí, čím chce, jako poten-
ciální člen krajského zastupitelstva, přispět
k rozvoji kraje a k rozvoji našeho města:

Naše město se mění před očima. Zvykli
jsme si, že už dlouhodobě, krok za kro-
kem, se z Bohumína stává
příjemné místo k životu.
Naše město, dříve známé
hlavně díky svému nádraží,
dnes nabízí pracovní místa,
slušné bydlení, kvalitní škol-
ky a školy, dostupnou soci-
ální, obchodní i zdravotní
sí� včetně městské nemoc-
nice, širokou paletu zajíma-
vého využití volného času jak pro příznivce
sportu, tak pro kulturní nadšence. Zkrát-
ka, Bohumín žije a stává se perspektivním
i pro mladé lidi. 

Ostravský region však, s výjimkou Os-
travy, ve srovnání s ostatními v ČR nedo-
padá nejlépe. Je to dáno hlavně vysokou
nezaměstnaností, nízkou dopravní do-
stupností i sociálním složením obyvatel-

stva a jeho vzdělaností a v neposlední řadě
stavem životního prostředí. A vidíte,
hlavní témata, co náš region potřebuje,
jsou nastolena. 

Mojí parketou je především školství , ale
také zdravotnictví a sociální oblast - rezor-

ty, které mám na starosti v našem městě.
Je mi líto, že školství je opomíjené téma
těchto krajských voleb. Bohužel. Vždy�
vzdělání je klíčem k růstu ekonomiky i k ú-
spěšnému uplatnění na pracovním trhu.
Je také cestou, i když dlouhodobou, k inte-
graci sociálně vyčleněných vrstev. Naše-
mu regionu chybí v oblasti univerzitního
vzdělání lékařská fakulta. O jejím vzniku

Věra Palková kandiduje do krajského zastupitelstva
Bohumínští kandidáti voleb do krajského zastupitelstva mají v našich novinách

možnost krátce se představit a odpovědět na jednu otázku. Za sociální demokracii
je kandidátkou Věra Palková, místostarostka města.


