
NAŠE HLAVNÍ CÍLE:
■ zelenější a čistější město
■ klidnější a bezpečnější doprava
■ dostupné bydlení, nová okna, levnější teplo
■ lepší ochrana před velkou vodou
■ rozvíjející se městské části 
■ moderní nemocnice,

školy a školky 
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VOLTE
ČÍSLO

Petr Vícha
47 let, starosta města

Bohumína

Kamila Smigová
55 let, výchovný 
pracovník DDM

Česká strana sociálně

demokratická (č. 4)

1. Petr VÍCHA, Ing., 47 l., 

starosta města Bohumína

2. Věra PALKOVÁ, Mgr., 60 l.,

místostarostka města Bohumína

3. Vojtěch BALCÁREK, MUDr., 39 l.,  

ředitel nemocnice, Bohumín

4. Lumír MACURA, Ing., 49 l.,

vedoucí org. odboru MěÚ Bohumín

5. Igor BRUZL, 34 l., 

manažer FC Baník Ostrava

OLTE CELÝ TÝM ČSSD

Josef Plášil
63 let, místostarosta

města Bohumína

Roman Honysz
66 let, místostarosta

města Bohumína

Aleš Drobek
33 let, překladatel

Vilém Bannert
68 let, důchodce

Marie Neudertová
60 let, ředitelka 
Domova Jistoty

Jiří Knot
48 let, projektový

manažer

Svatopluk Němeček
38 let, ředitel fakultní 
nemocnice v Ostravě
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Marcela Ciprichová
52 let, vychovatelka

Yvona Placzková
46 let, ekonomická

náměstkyně nemocnice

Stanislav Musil
55 let, ředitel 

soukromé firmy

Petra Dudová
45 let, vedoucí 

zásobování

Petra Kalichová
41 let, vedoucí centra 

pro rodiny s dětmi

Alfréd Michalík
66 let, poslanec
Parlamentu ČR

Jakub Fidler
23 let, student

Jaroslav Schnörch
49 let, obchodní 

zástupce

Adrian Kuder
29 let, učitel

Eva Adamcová
32 let, učitelka

Věra Palková
60 let, místostarostka
náměstkyně hejtmana

Vojtěch Balcárek
39 let, ředitel bohu-
mínské  nemocnice

Lumír Macura
49 let, vedoucí org. 

odboru MěÚ Bohumín

Igor Bruzl
34 let, manažer 

FC Baník Ostrava

Podpořte nás! Posuneme Bohumín zase o kus dál

MĚNÍME BOHUMÍN – 
MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE

Děkujeme za spolupráci rovněž ostatním politickým stra-
nám v zastupitelstvu. O rozpočtu, investicích a všech
zásadních rozhodnutích jsme vždy hlasovali společně. 
I výsledky práce jsou tedy společné. Je však před volbami.
Někteří možná účelově ztrácejí pamě� a zapomínají, jak
a o čem zastupitelstvo hlasovalo. Jiní zase manipulují 
s informacemi nebo prostě nevědí... I to je předvolební
kampaň. Věříme, že sami porovnáte 16 let konkrétních
výsledků a 16 dnů předvolební kampaně...

Vážení Bohumíňáci,
děkujeme Vám za Vaši dlouholetou podporu a spoluprá-
ci. Také díky Vám jsme za 16 společných let vyhráli mno-
ho bitev a překonali nejednu překážku – třeba boj o zá-
chranu nemocnice, kauzu kolem hotelového domu, zá-
pas s velkou vodou nebo boj s ministerstvem dopravy 
o dostavbu skřečoňského mostu. Věříme, že Vaši podpo-
ru opět získáme. Naše cíle nejsou malé, ale umíme je
splnit. Víme, že společnými silami opět dokážeme posu-
nout Bohumín o velký kus dál. Neslibujeme nemožné.
Máme reálné cíle a své sliby plníme! 

Poznejte kandidáty ČSSD pro komunální volby v Bohumíně

PŘIJĎTE K VOLBÁM, KAŽDÝ HLAS ROZHODNE

www.cssd-bohumin.cz facebook.com/CSSD.Bohumin

Hlas pro stranu znamená 

23 hlasů, hlas pro jednotlivce

1 hlas. Proto Vás prosíme, 

pokud chcete podpořit právě

kandidátku ČSSD v Bohumíně,

abyste ji volili JAKO CELEK.

v
o

lb
y

 2
0

1
0


