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Dobrá spolupráce s krajem se Bohumínu vyplácí

PŘIJDTE 12. a 13. října K VOLBÁM. PODPOŘTE NAŠE KANDIDÁTY!

Na první pohled se může zdát,
že krajské úřady nepotřebujeme.
Pokud však má obec s krajem dob-
ré kontakty, přináší to oboustran-
ně řadu výhod.

Kraj je totiž nejen odvolacím orgá-
nem pro výkon státní správy, ale také
zřizovatelem příspěvkových organiza-
cí v oblasti školství, zdravotnictví, 
sociálních věcí a kultury. Zabezpečuje
veřejnou vlakovou i autobusovou 
dopravu, stará se silnice II. a III. tří-
dy, hovoří do územních plánů měst 
a obcí, rozvíjí a financuje sociální služ-
by, zabezpečuje náhradní rodinnou pé-
či a vypisuje zajímavé dotační tituly. 

Lidé právem nerozlišují, jestli je
cesta krajská, či městská. Chtějí,
aby byla dobře udržovaná a v zimě
sjízdná. Je jim jedno, kdo zabezpeču-
je sociální služby. Chtějí, aby ve
městě fungovaly a mohli je využívat.
Mají zájem mít kvalitní střední školy
a dostupnou veřejnou dopravu. Proto
je výhodné najít s krajem společnou
řeč, nedělat protichůdná rozhodnutí
a své kroky koordinovat.

Co konkrétně se podařilo naše-
mu městu společně s krajem zrea-
lizovat?
● cyklostezku ve Štefánikově ulici 

a momentálně budovanou 

cyklostezku a přechody 
ve Skřečoni 

● rekonstrukci domova pro seniory
za parkem i ve Starém Bohumíně

● opravu cest ve městě
● opravu hasičských zbrojnic

v Šunychlu i v Novém Bohumíně
● kruhové objezdy ve Skřečoni 

a u Billy
Naše strategie je v Bohumíně za-

ložena na týmové spolupráci. Nepoli-
tikaříme, v zastupitelstvu spolupra-
cují všechny politické strany. Těsně
spolupracujeme s krajem, kde máme
naši náměstkyni hejtmana i s našimi

zástupci v obou komorách Parlamen-
tu. A hlavně si zakládáme na dobré
týmové spolupráci všech na samot-
né radnici.

Abychom měli své zástupce na
kraji i v budoucnu, prosím Vás 
o podporu našich kandidátů do
krajského zastupitelstva. Z dlou-
hodobé spolupráce s nimi vím, že
mají k Bohumínu vřelý vztah, je na
ně spolehnutí a svému městu už
mnohokrát pomohli..

Petr VÍCHA, starosta města

PŘIJĎTE SI 
POPOVÍDAT 

Na setkání s Vámi se těší kandidáti
ČSSD na kraj a do Senátu 

ve čtvrtek 27. září ve 14 hodin 
a v sobotu 6. října v 9 hodin 
na pěší zóně v Bohumíně. 

Rozdávat budou při dechovce 
nejen růže, ale i nafukovací balónky. 

Bohumín:

do 1 000 ccm

1 001 - 1 350 ccm

1 351 - 1 450 ccm

1 451 - 1 850 ccm

1 851 - 2 000 ccm

2 001 - 2 500 ccm

nad 2 500 ccm

do 50 ccm

51 - 350 ccm

351 - 500 ccm

nad 500 ccm

 

p o l i t i k a


