
My starostu nehledáme, my máme jasno
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1.
Mgr. David Maryška, 39 let, 
advokát, člen ODS

2.
Ing. Vladimír Šmíd, 45 let, 
manažer kvality, člen ODS

3.
Bc. Jitka Kocianová, 55 let, 
vedoucí pracovnice domova 
pro seniory, člen ODS

4.
RNDr. Marta Bočková, 63 let, 
technik, člen ODS

5.
Mgr. Martina Holaschke, 39 let, 
vedoucí metodik státní sociální 
podpory, člen ODS

6.
Jana Marcolová, 53 let, soukromě
hospodařící zemědělec, nestraník

7.
Zdeněk Mutina, 46 let, soukromý
podnikatel, člen ODS

8.
Jana Števanková, 49 let, laborantka,
člen ODS

9.
Jana Nanková, 57 let,výzkumný 
pracovník, člen ODS

10.
Ing. Marie Rothkögelová, 55 let,
ekonom, nestraník

11.
Ing. Pavel Walica, 56 let, obchodní
zástupce, člen ODS

12.
MUDr. Pavel Trach, 32 let, lékař,
nestraník

13.
Ing. Karin Klusová, 44 let, 
personální poradce, člen ODS

14.
Mgr. Dagmar Šostoková, 59 let,
ředitelka ZŠ, člen ODS

15.
Ivo Krenžolek, 40 let, soukromý
podnikatel, nestraník

16.
David Kolesár, 37 let, soukromý
podnikatel, nestraník

17.
Roman Škuta, 41 let, strojník, 
nestraník

18.
Mgr. Nataša Zelková, 49 let, 
učitelka ZŠ, nestraník

19.
Ing. Michal Boček, 34 let, technik,
člen ODS

20.
Anton Maco, 36 let, soukromý 
dopravce, nestraník

21.
Markéta Opartyová, 35 let, 
expedientka, nestraník

22.
Bořivoj Gospoš, 49 let, umělecký
kovář, nestraník

23.
Tomáš Janczar, 37 let, technik
kvality, nestraník

ODS představuje tým 23 kandidátů, 12
členů ODS a 11 nestraníků, 12 mužů a 11
žen, kteří se budou v komunálních vol-
bách ucházet o vaše hlasy. Je to tým pocti-

Kandidáti za ODS jsou připraveni - rozhodnou voliči

p o l i t i k a

Myslím, že k zoufalému hle-
dání. Nedivím se. Vždy� od ro-
ku 1994 řídí Bohumín nepřetr-
žitě sociální demokracie nezá-
vislými osobnostmi na své kan-
didátce. Za tu dobu zapustila
hluboko kořeny a dokázala, že 
i šedivý a nevzhledný Bohumín
může být rozkvetlým městem,
kde stojí zato žít.

Co stojí za tajemstvím opa-
kovaného úspěchu ČSSD v na-
šem městě?

Odpově� je snadná - práce,
práce a zase práce. Cílevědo-
má, dlouhodobá, promyšlená 
a hlavně, a to zdůrazňuji, TÝ-
MOVÁ. Není to fráze. Jsme
sehraná parta, věříme si, může-
me se na sebe spolehnout a ví-
me, co můžeme jeden od dru-
hého očekávat. Máme svého
uznávaného lídra (stávajícího a
věřím, že i budoucího starostu)
a každý svoji »parketu«, za kte-
rou zodpovídá. Místo konflik-

tů, útoků a jedovatých slin pro-
sazujeme spolupráci na všech
úrovních - v zastupitelstvu, na
radnici, s pod-
niky, občan-
skými sdruže-
ními, příspěvkovými organiza-
cemi atd. Možná se budete di-
vit, ale práce nás pořád baví,
máme z ní radost a povzbuzuje
nás, když se na nás lidé s důvě-
rou obracejí a společně se nám
věci daří řešit.

Hned od počátku jsme si sta-
novili jednoduchá základní
pravidla, která dodnes ctíme 
a dodržujeme:

- OTEVŘENOST A TRAN-
SPARENTNOST VEŘEJ-
NÝCH ZAKÁZEK

- NE upřednostňování osob-
ních zájmů

- žádní KOSTLIVCI ve skříni
- NE chaos a zmatek, ale

SYSTÉM a domluvená PRA-
VIDLA

- STŘÍZLIVOST A PRO-
MYŠLENOST, ne nabubřelost
a zlaté kliky. 

A věřte, že to funguje. Město
je dnes bohaté. Jeho majetek se
více než zdvojnásobil, má zdra-
vé finance, není zadluženo. Fi-

nanční krizi,
která postihla
všechny veřej-

né rozpočty zvládlo bez utaho-
vání opasků a razantních škrtů.
Jen velké investiční akce, které
máme připraveny a chtěli jsme
zahájit realizaci, jsme přesunuli
na další období. I proto, že se
nám zatím nepodařilo získat do-
taci. Jedná se o Národní dům ve
Starém Bohumíně a o sportovní
halu za parkem vedle bazénu.
Ale řekněte sami. Copak v do-
bě, kdy chybí peníze, nejsou dů-
ležitější opravené domy, byty,
cesty a chodníky, dobře udržo-
vané a moderní školy a školky,
zateplená a zrekonstruovaná
nemocnice, fungující sociální
služby a také plnohodnotný
sportovní a kulturní život s na-
bídkou řady zajímavých akcí? 

Pro budoucí období máme
pro vás připravený náročný
program dalšího rozvoje naše-
ho města. Najdete v něm řadu
aktivit v oblasti životního pro-
středí, dopravy, bydlení a slu-
žeb, volného času, vzdělání 
a zdraví. Vím, že máme jednu
obrovskou výhodu. Bohumín a
jeho problémy známe velmi
důvěrně. Stejně dobře známe
kompetence města dané záko-
nem. A proto se od nás nedoč-
káte planých a nesplnitelných
slibů. Víme, co je reálné a co si
můžeme dovolit. Volební pro-
gram pro nás není reklamním
letákem, který má nalákat voli-
če, nýbrž pracovním materiá-
lem a závazkem, který dáváme
našim občanům i sobě samým.
Navíc s námi už máte mnoha-
letou zkušenost a víte, že náš
tým své práci rozumí, umí táh-
nout za jeden provaz a je při-
praven posunout Bohumín 
zase o stupeň výš.

Věra PALKOVÁ, 
MO ČSSD Bohumín

Je srpen 2010. Končí prázdniny a dovolené a čeká nás pod-
zim - volební podzim. Po 4 letech si budeme opět volit vedení
města. A to je pro některé čas k bilancování a skládání účtů,
pro jiné výzva k hledání nového starosty. 

p o l i t i k a

vých, slušných a cílevědomých lidí, kteří
nečekají ani na sociální dávky ani na po-
hodlné funkce ve státní správě či samos-
právě - vždy se dokázali postarat o sebe 
a své rodiny, vše co mají, získali poctivě
svou prací a kandidaturu městského za-
stupitelstva berou jako možnost prosadit
potřebné změny neutěšeného stavu na
radnici a ve městě. 

Kandidáti za ODS jsou připraveni pře-
vzít odpovědnost za řízení města, provést
personální a ekonomický audit na radnici
a městských firmách, prověřit všechny
velké veřejné zakázky ve městě a důsledně
kontrolovat veškerá podezření na podivné
propojení různých firem s radnicí. Nene-
cháme ležet ani žádný podnět na podezře-
lé okolnosti, který získáme od vás, voličů,
kteří rozhodnete na další 4 roky, zda stáva-
jící zabydlené vedení radnice bude pokra-
čovat beze změn či zda dáte důvěru a šanci
novým nápadům, svěží energii a neokou-
kaným tvářím. 

Budeme rádi za vaše připomínky, námě-
ty i za případnou pomoc při předvolební
kampani, abychom pak společně mohli
provést velký úklid na radnici! Kontakt:
ods@bohumin.cz

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín


