
Předvolební speciál
Před nadcházejícími komunálními volbami, které se uskuteční v pátek a sobotu 10. a 11. října, vám nabízíme prezentace politických 
stran a hnutí, která se ucházejí o místa v zastupitelstvu města Bíliny. Jde celkem o 11 stran a hnutí, ovšem dva politické subjekty do 
doby uzávěrky Bílinského zpravodaje své prezentace neposlaly.

Politické strany Číslo
a hnutí – Bílina kandidátky Kam jít volit

okrsek okrsek okrsek
číslo sídlo adresa

1 Jednací síň 
 zastupitelstva města Marie Majerové, Bílina
2 Výstavní síň U Kostela Seifertova 20, Bílina
3 Mateřská škola Síbova 322, Bílina
4 ZŠ praktická Kmochova 205, Bílina
5 Klub důchodců I. Aléská 265, Bílina
6 Základní škola Lidická 18, Bílina
7 Městská knihovna Mírové náměstí 21, Bílina
8 Mateřská škola M. Švabinského 664, Bílina
9 Mateřská škola M. Švabinského 668, Bílina

10 Dům dětí a mládeže Havířská 529/10, Bílina
11 Kulturní dům Fontána  Sídliště Za Chlumem 823, Bílina
12 Základní škola Sídliště Za Chlumem 824, Bílina
13 Kulturní dům Fontána Sídliště Za Chlumem 823 Bílina
14 Základní škola Sídliště Za Chlumem 824, Bílina
15 Mateřská škola Čapkova 869, Bílina
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2. Čermák Jaroslav, MUDr.  
58 let, praktický lékař 

3. Spáčilová Anna, Mgr.
62 let, vedoucí lékárník 

1. Horáček Josef
68 let, starosta města

kandidát na starostu 

4. Sýkora Martin, Mgr.
43 let, učitel

5. Ryjáček Pavel, Bc.
45 let, ředitel městské policie 

6. Hudáková Gabriela, Mgr., Bc.
40 let, učitelka

7. Kubasta Bedřich
59 let, vedoucí dopravy

8. Jirásko Zdeněk
58 let, podnikatel

9. Sýkorová Krista
52 let, ředitelka DDM

10. Svobodová Ivana, Mgr., Bc.
59 let, ředitelka základní školy

11. Ježková Helena
63 let, důchodkyně

12. Nechvátal Jiří, Mgr.
31 let, učitel 

13. Nováček Martin
42 let, technik

14. Řehák Pavel
59 let, podnikatel

15. Duda Čestmír
54 let, stavební technik 

16. Holková Božena, Mgr., Bc.
64 let, ředitelka základní školy

17. Svoboda Zdeněk, Mgr., Ph.D. 
38 let, vysokoškolský učitel

18. Pikal Jaroslav, Mgr., Ing.
47 let, zástupce ředitele Krajského Úřadu

19. Auliková Miroslava, Mgr.
50 let, zástupkyně ředitele

20. Prochová Renata, Mgr.
46 let, učitelka

21.  Fialová Alžběta
79  let, důchodkyně

22. Schuranová Monika
41 let, zdravotní sestra 

23. Sedlmaierová Nikol, Mgr.
37 let, učitelka

24. Saic Jiří, Ing.
62 let, projektant 

25. Daněk Pavel, Ing.
44 let, technik přípravy výroby

26. Charvát Jiří
39 let, předák stavební společnosti

27.  Kouřilová Jana
48 let, učitelka 

28. Chalupný Milan
57 let, podnikatel

29. Kůs Jan
58 let, podnikatel

30. Krejčí František
45 let, strážník městské policie 

PRACUJEME PRO NAŠE MĚSTO A PRO VÁS

VOLTE  1Náš volební program naleznete 
na www.nezavisli-bilina.cz  
nebo na facebooku  
„Nezávislí pro Bílinu“

Vážení občané města Bíliny,
jako hnutí nezávislých pracujeme pro Bílinu již pět volebních období. Naše 
kandidátní listina je proto tvořena jak lidmi s bohatou zkušeností s prací 
v zastupitelstvu města či poradních komisích, tak kandidáty novými. Ti jsou 
připraveni pracovat pro Bílinu a přinášet nové podněty pro její rozvoj. Pro-
střednictvím slušné, konstruktivní a nekonfliktní kampaně chceme i nadále 
usilovat o důvěru občanů našeho města. Pracujeme v průběhu celého voleb-
ního období a naše práce má skutečné výsledky. Chceme navázat na vše dob-
ré a dále se intenzivně zabývat rozvojem Bíliny, spokojeností a bezpečností 
jejích občanů, řešením problémů města, podporou dlouhodobě udržitelného 
rozvoje sportu, kultury, vzdělávání, aktivit seniorů, budovat rozumnou so-
ciální politiku a vytvářet podmínky pro poskytování kvalitní zdravotní péče. 

Je za námi skutečná práce a výsledky.  
Mnoho bylo vykonáno a mnohé je ještě před námi – s Vaší důvěrou 

budeme i nadále pracovat pro naše město a pro Vás.

V uplynulém volebním období jsme se ucházeli o Vaši důvěru 
s programem, který jsme se snažili plnit se vší odpovědností.  
Rádi bychom Vám proto předložili stručný přehled několika vybraných 
nejdůležitějších investičních akcí a aktivit, které byly realizovány 
za podpory zastupitelů zvolených za naše hnutí.
– Proměna krachující městské nemocnice s poliklinikou ve výdělečné a moderní zdravotnické zařízení - 

město získalo 100% podíl v HNsP, kompletně rekonstruovalo areál HNsP a umožnilo tak další fungování 
tohoto zdravotnického zařízení ve městě. 

– Více než 35 000 000 Kč bylo investováno do vzdělávání našich dětí – vybavení, modernizace, 
zateplení, výměna oken a další údržba objektů základních a mateřských škol, ZUŠ a DDM.

– Podporujeme aktivní občany města – více než 20 000 000 Kč na podporu sportovních, zájmo-
vých a společenských aktivit našich občanů z rozpočtu města a získaných darů. 

– Rozsáhlé opravy komunikací a chodníků a rozšíření sítě parkovišť ve městě.
– Posílení bezpečnosti – udržujeme jednu z nejpočetnějších městských policí na počet obyvatel, rozšíření 

městského kamerového systému, rozšíření veřejného osvětlení.
– Rekonstrukce většiny bytů v domech se soustředěnou pečovatelskou službou,
– Rekonstrukce Kulturního domu Fontána,
– Vybudování dalších dětských hřišť, rekonstrukce Letního kina, minigolfu a dokončení oprav Lesní kavárny,
– Revitalizace městských panelových sídlišť, investice do sportovních zařízení města a mnohé další.

Významná část investičních akcí a dalších služeb či aktivit směřujících ke zlepšení života ve městě 
byla realizována díky úspěšným žádostem o dotace. Město Bílina získalo z investičních i neinvestič-
ních dotací 129 000 000 Kč a díky usilovné činnosti pana starosty bylo získáno více než  
40 000 000 Kč prostřednictvím sponzorských darů pro město a organizace,  
které v něm působí.



-3- ZDRAVOTNICTVÍ  Podporujeme zdravotní péči v našem 
městě a zachování plnohodnotného chodu bílinské nemocnice 
bez jakýchkoliv omezení. To, co nechceme, jsou předražené a 
zbytečné investice do tohoto objektu, navíc pokud nemají žádné 
opodstatnění ani vliv na lepší péči pacientů. V tomto zařízení by 
měla být prioritou kvalita péče a spokojenost pacientů.
 
-4- INVESTICE  Investice jsou v současné době prováděny spíše 
účelově, více ve prospěch pár jedinců než potřeb města. Odbor 
investic současné vedení města ovlivňuje až nad rámec svých 
pravomocí. Tento odbor by měl plnit roli řádného hospodáře a 
investice provádět co nejefektivněji, což se netýká jen ceny, ale i 
kvality a koncepčnosti práce.
 
-5- ŠKOLSTVÍ  Budoucnost vidíme v našich dětech a v jejich 
vzdělání. Je pro nás prioritou zachovat v našem městě současný 
stav včetně jeho podpory a dále podporovat jakýkoliv projekt do 
vzdělání. Nechceme, aby z našeho města odcházeli lidé kvůli 
špatné možnosti vzdělání pro své děti.
 
-6- SENIOŘI  Stáří je neodmyslitelnou součástí života. K 
vyššímu věku se nakonec dopracuje každý z nás, na což bychom 
neměli zapomínat. Proto bychom chtěli vytvořit v našem městě 
dům pro seniory.
 
-7- PROČ BYDLET V BÍLINĚ  Toto je otázka jak pro současné 
občany, tak i pro ty, kteří by se mohli do našeho města přistěhovat 
a které bychom chtěli naším smělým projektem oslovit. Chtěli 
bychom se aktivně zapojit do projektu výstavby rodinných a by-
tových domů a to způsobem, kde by město toto financovalo či 
spolufinancovalo. 

Celý program naleznete na našich stránkách  
www.nezavislivbiline-hnhrm.cz

Najdete nás i sociálních sítích 
facebook.com/hnhrmbilina
twitter.com/independenttown

VOLTE ČÍSLO 2 VOLTE LIDI ZE SVÝCH ŘAD

Nezávislí v Bílině - HNHRM znovuobnovilo svou činnost v 
Bílině za účelem účasti v komunálních volbách v našem městě, 
které proběhnou ve dnech 10. - 11. října 2014. Naše hnutí se 
zcela vymezuje proti současnému vedení města, čímž deklaruje 
nemožnost spolupráce s lidmi, které vnímá jako zodpovědné za 
současnou situaci. Naopak se nebráníme spolupráci s žádným 
jiným politickým subjektem, který bude mít zájem situaci v Bílině 
měnit k lepšímu ve prospěch všech slušných lidí. V našem pro-
gramu se poměrně obsáhle vyjadřujeme ke všemu, co naše občany 
trápí každý den, zároveň navrhujeme vlastní řešení, jichž bychom 
chtěli dosáhnout. Za Nezávislé v Bílině - HNHRM kandidují lidé, 
kteří v Bílině bydlí a žijí, proto problémy našeho města a našich 
občanů znají a současnou situaci chtějí změnit. Všichni naši kan-
didáti si uvědomují, že to nebude práce jednoduchá, přesto ch-
ceme udělat z Bíliny normální fungující město, ve kterém budou 
lidé rádi bydlet a kde budou cítit,  že někdo dělá něco pro ně. 
Také bychom chtěli změnit pohled na Bílinu zvenčí a tím udělat 
naše město k životu lákavější. Nechceme, aby slušní lidé z Bíliny 
odcházeli kvůli všem negativům, která se v Bílině nashromáždila.
PROČ NÁS VOLIT?   Protože jsme hnutí zaměřené na komunál-
ní politiku a ta řeší, na rozdíl od politiky vlády a parlamentu, míst-
ní problémy. 
PROGRAM, ANEB CO VNÍMÁME JAKO NUTNÉ ŘEŠIT
 

 
Se současným stavem, kdy je naše město cílem sociální turistiky, 
se nemíníme smířit a chceme s tímto tvrdě bojovat. Poskytování 
sociálního bydlení v Bílině chceme dostat pod kontrolu města. 
Zabránit zneužívání dávek a naopak umět pomoci slušným v nou-
zi. Nepřizpůsobivých a krátce nastěhovaných sociálních turistů, 
jakkoliv to zní tvrdě, se musíme zbavit
 
-2- BEZPEČNOST  Bezpečnost ve městě Bílina je dlouho-
dobým problémem. Podle nás je bezpečnost v našem městě spo-
jena hlavně se skladbou obyvatel. Z toho plyne, že nejde odstranit 
jeden problém bez druhého, jelikož spolu úzce souvisí. Městská 
policie by měla pracovat s určitými prioritami jak v závažnosti, 
tak lokálnosti. Na bezpečnost by se mělo dbát po celém městě a 
naopak v určitých lokalitách zvýšeně a to včetně lepšího využití 
všech preventivních prostředků - osvětlení problémových míst, 
zvýšené obsluhy a zkvalitnění kamerového systému, obchůzek a 
to i mimo centrum, jelikož okrajové části města jsou ohroženy 
nejvíce.

-1-  SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, BOJ S 
NEPŘIZPŮSOBIVÝMI OBČANY, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ



 



Petr
Procházka

Aby tu chtěly
žít i naše děti

www.anobilina.cz | https://www.facebook.com/ANOBilina

  Žijeme v Bílině. Chceme, aby zde žily i naše děti a zajistíme pro ně lepší budoucnost.
    Zkvalitníme podmíky pro místní podnikatele a živnostníky, kteří zde platí daně tak, 

aby zde mohli nadále působit a rozvíjet se. Chceme lepší životní standard pro ty,
 kteří chtějí pracovat a mají odvahu stát na vlastních nohou. Vybudujeme prosperující

 město, které zajistí lepší prostředí pro život mladým rodinám, dlouhodobě nemocným  
a zejména  důstojný život seniorů. Proto jdeme do politiky.

Aby se za nás děti nestyděly.

Zuzana 
Bařtipánová

Tomáš
Nepomucký

Anderej
Babiš

  Bílina

10. - 11. 
října

2014
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BÍLINŠTÍ 
SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ

zdraví na prvním místě

5
VOLEBNÍ 

ČÍSLO

MUDr. Alena Jelínková
47 let, primářka bílinské nemocnice       

2.

Mgr. Zdeněk Rendl
44 let, místostarosta města       

1.

Věra Ryjáčková 
42 let, pedagog DDM                     

6.

Zdeněk Rendl 
65 let, živnostník       

11.

František Poživil 
67 let, důchodce     

16.

Pavel Krása                
40 let, strážník městské policie       

21.

Kamila Marešová  
42 let, zdravotní sestra       

26.

Mgr. René Štěpánek 
42 let, jednatel bílinské nemocnice       

4.

Zdeněk Mikeš 
52 let, obchodník       

8.

Eliška Růžičková 
60 let, důchodkyně       

13.

Veronika Kavalierová         
39 let, zdravotnice       

18.

Rudolf Makula 
67 let, důchodce       

23.

Miroslav Tomiš             
61 let, důchodce      

28.

Bc. Markéta Kalivodová        
38 let, vedoucí pečovatelské služby 

3.

Václav Šlambora     
58 let, zdravotní dopravce       

7.

Mgr. Zdeňka Jílková 
53 let, vedoucí městské knihovny       

12.

Jiří Šámal 
52 let, vedoucí služby bytový dům       

17.

MUDr. Vojtěch Jelínek 
47 let, lékař       

22.

Miroslav Oláh 
48 let, číšník       

27.

Bc. Karel Obracaník 
43 let, zást. ředitele městské policie       

5.

Jiří Bidrman 
51 let, učitel v ZUŠ       

9.

Pavel Dolanský             
45 let, strážník městské policie       

14.

Bc. Martin Kalabza             
27 let, IT technik       

19.

Věra Pufflerová 
56 let, zdravotní sestra       

24.

Miroslava Jirkovská 
51 let, pracovnice sport. zařízení       

29.

Jitka Brejníková 
54 let, zdravotní sestra v dom.       

10.

Veronika Duchoslavová 
42 let, učitelka v ZUŠ       

15.

Vlastimil Pekárek 
53 let, řidič sanitního vozu       

20.

Tomáš Verner 
40 let, elektrikář       

25.

Petr Radil 
55 let, technik       

30.

SLUŠNOST A ODHODLÁNÍ MUSÍ VYHRÁT NAD POMLUVAMI A ZÁKEŘNOSTÍ!

Milí spoluobčané, 
jsme připraveni dál aktivně pracovat na zlepšování služeb, které lidem ulehčují 
a zkvalitňují život v našem městě.

Bílinská nemocnice s poliklinikou byla před čtyřmi lety v natolik špatném stavu, že v její 
záchranu do budoucna již věřil málokdo. Slíbili jsme Vám, že dosáhneme nejen udržení 
provozu nemocnice, ale také výrazného zlepšování úrovně poskytovaných služeb. Můžete 
se přesvědčit, že naše sliby plníme! Nemocnice se odrazila ode dna, povedlo se mnohé, hodně 
je ale ještě potřeba udělat! K dokončení modernizace potřebujeme Vaši podporu ve volbách!

Plánujeme rozšířit rozsah zdravotní péče, získat další nové lékaře a zřídit v nemocnici 
dům pro seniory. Přeměníme naše zdravotní zařízení v pěkné místo, kde najdou pomoc všichni! 
Od malých dětských pacientů po seniory, kteří v areálu nemocnice mohou najít na stáří svůj domov.

Umíme pro potřeby města získat prostředky z vnějších zdrojů. Za uplynulé volební období se 
podařilo zajistit dotace z fondů EU a národních zdrojů v celkové výši 130 mil Kč a dary od 
významných průmyslových subjektů z regionu v celkové výši 21 mil Kč. Celkem přes 150 mil Kč 
pro rozvoj Bíliny. Díky dobrému hospodaření jsme udrželi finance města bez dluhů a s prostředky 
i pro příští období. Máme opraveny školy, školky a většinu sportovních zařízení. Z dotačních peněz 
se např. zatepluje plavecká hala a vedle ní vyrůstá víceúčelová sportovní hala.  

Chceme pomoci občanům města i úlevou v ekonomické oblasti. Získáme-li důvěru  
ve volbách, od roku 2015 v Bílině zrušíme poplatky za komunální odpad.

V uplynulých čtyřech letech jste se mohli přesvědčit, že sliby plníme. Nebojíme se prosazovat 
dobré věci nehledě na jejich obtížnost a zákeřné pomluvy, které jsou proti nám vedeny. Jsme 
připraveni pro Vás dál pracovat, Vaše účast a podpora ve volbách rozhodne o budoucnosti Bíliny! 



Vážení spoluobčané, občané naší Bíliny,
opět Vás oslovuji po čtyřech letech tímto způsobem.  
To znamená, že jsou před námi znovu komunální 
volby. Pokud po volbách v roce 2006, které KSČM 
opět vyhrála, nebyl do rady města zvolen žádný 
náš zastupitel, po volbách v roce 2010 bylo ještě 
hůře.  KSČM znovu vyhrála a já jsem od Vás dostal 
opět nejvíce hlasů.  Ovšem koalice odmítla zvolit 
naše zástupce do rady města. To je politika. Ale tato 
ctihodná rada také zakázala, abych oddával a vítal 
nové občánky. Prý to je pro město nedůstojné, aby 
člověk jako já prováděl tyto obřady. Oddával jsem 
a vítal od roku 1991 a nikdo si nestěžoval. Vítězná 
strana dostala pouze post předsedy kontrolního vý-
boru. Ale předseda je jedna věc a složení výboru 
druhá. Proto se dařilo činnost výboru paralyzovat, 
nescházel se, a nemohl důsledně plnit svoji funkci. 
Proč to bylo, to ukázal hlavně poslední rok. 
Co jsme nabízeli občanům ve volebním programu se 
částečně povedlo v rámci schválených akcí, napří-
klad pěší lávka od umělé travnaté plochy k fotbalové-
mu stadionu, podpora sportovních a společenských 
organizací, rekonstrukce chodníků, oprava chodní-
ku u MŠ Čapkova, rekonstrukce nemocnice. Samo-
zřejmě, že jsme „nový kabát“ nemocnice podpořili, 
ale je otázkou, zda vysoká cena odpovídá odvedené 
práci. Proto budeme v novém volebním období po-
žadovat, aby se prověřily investice do naší nemocni-
ce. Zda stavení práce odpovídají fakturované ceně.  
A zda fakturované ceně odpovídají další práce  
v areálu nemocnice. Hloubkovou kontrolu budeme 
požadovat v hospodaření KC Kaskáda. Zde se jeví 
problémy ještě větší. 
Vážným problémem je situace v Panelovém síd-
lišti a sídlišti Za Chlumem. Velkou část problé-

mů si zavinilo město 
samo, když prodalo  
cca 90 procent bytového 
fondu. Tím ztratilo mož-
nost regulovat příliv so-
ciálně nepřizpůsobivých 
občanů, kteří nemají zá-
jem na občanském souži-
tí s bílinskou majoritou. 
Komunističtí zastupi-
telé při zahájení prode-

je navrhovali, aby si město ponechalo minimálně  
30 procent bytů. Byli vždy koalicí přehlasováni.  
V minulých letech jsme navrhovali, aby vedení 
města vstoupilo v jednání s majiteli bytů v Pane-
lovém sídlišti, aby s nimi dohodlo přihlašování 
problémových nájemníků.  Za dočasně prázdné 
byty jsme navrhovali poskytnout majitelům bytů 
kompenzaci. V Panelovém sídlišti jsou dva subjek-
ty, které vlastní většinu bytů. Složitější situace je  
v sídlišti Za Chlumem, kde majitelé pronajímají 
své jednotlivé byty. Výrazně také zhoršilo situaci, 
když si vedení města „vybojovalo“ na vládě ozna-
čení Panelového sídliště za vyloučenou lokalitu. Je-
diným důvodem byla možnost čerpat státní peníze. 
Za prvé, vyloučené lokality v jiných městech vy-
padají jinak a za druhé, toto označení znehodnotilo 
ceny nemovitostí majitelům minimálně na Teplické 
ulici. Ale obecně v celé Bílině.
Jsem připraven přijmout odpovědnost za obnovení 
dobrého jména našeho města.

Oldřich Bubeníček
vedoucí kandidát KSČM

volební číslo 6

BÍLINŠTÍ 
SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ

zdraví na prvním místě

5
VOLEBNÍ 

ČÍSLO

MUDr. Alena Jelínková
47 let, primářka bílinské nemocnice       

2.

Mgr. Zdeněk Rendl
44 let, místostarosta města       

1.

Věra Ryjáčková 
42 let, pedagog DDM                     

6.

Zdeněk Rendl 
65 let, živnostník       

11.

František Poživil 
67 let, důchodce     

16.

Pavel Krása                
40 let, strážník městské policie       

21.

Kamila Marešová  
42 let, zdravotní sestra       

26.

Mgr. René Štěpánek 
42 let, jednatel bílinské nemocnice       

4.

Zdeněk Mikeš 
52 let, obchodník       

8.

Eliška Růžičková 
60 let, důchodkyně       

13.

Veronika Kavalierová         
39 let, zdravotnice       

18.

Rudolf Makula 
67 let, důchodce       

23.

Miroslav Tomiš             
61 let, důchodce      

28.

Bc. Markéta Kalivodová        
38 let, vedoucí pečovatelské služby 

3.

Václav Šlambora     
58 let, zdravotní dopravce       

7.

Mgr. Zdeňka Jílková 
53 let, vedoucí městské knihovny       

12.

Jiří Šámal 
52 let, vedoucí služby bytový dům       

17.

MUDr. Vojtěch Jelínek 
47 let, lékař       

22.

Miroslav Oláh 
48 let, číšník       

27.

Bc. Karel Obracaník 
43 let, zást. ředitele městské policie       

5.

Jiří Bidrman 
51 let, učitel v ZUŠ       

9.

Pavel Dolanský             
45 let, strážník městské policie       

14.

Bc. Martin Kalabza             
27 let, IT technik       

19.

Věra Pufflerová 
56 let, zdravotní sestra       

24.

Miroslava Jirkovská 
51 let, pracovnice sport. zařízení       

29.

Jitka Brejníková 
54 let, zdravotní sestra v dom.       

10.

Veronika Duchoslavová 
42 let, učitelka v ZUŠ       

15.

Vlastimil Pekárek 
53 let, řidič sanitního vozu       

20.

Tomáš Verner 
40 let, elektrikář       

25.

Petr Radil 
55 let, technik       

30.

SLUŠNOST A ODHODLÁNÍ MUSÍ VYHRÁT NAD POMLUVAMI A ZÁKEŘNOSTÍ!

Milí spoluobčané, 
jsme připraveni dál aktivně pracovat na zlepšování služeb, které lidem ulehčují 
a zkvalitňují život v našem městě.

Bílinská nemocnice s poliklinikou byla před čtyřmi lety v natolik špatném stavu, že v její 
záchranu do budoucna již věřil málokdo. Slíbili jsme Vám, že dosáhneme nejen udržení 
provozu nemocnice, ale také výrazného zlepšování úrovně poskytovaných služeb. Můžete 
se přesvědčit, že naše sliby plníme! Nemocnice se odrazila ode dna, povedlo se mnohé, hodně 
je ale ještě potřeba udělat! K dokončení modernizace potřebujeme Vaši podporu ve volbách!

Plánujeme rozšířit rozsah zdravotní péče, získat další nové lékaře a zřídit v nemocnici 
dům pro seniory. Přeměníme naše zdravotní zařízení v pěkné místo, kde najdou pomoc všichni! 
Od malých dětských pacientů po seniory, kteří v areálu nemocnice mohou najít na stáří svůj domov.

Umíme pro potřeby města získat prostředky z vnějších zdrojů. Za uplynulé volební období se 
podařilo zajistit dotace z fondů EU a národních zdrojů v celkové výši 130 mil Kč a dary od 
významných průmyslových subjektů z regionu v celkové výši 21 mil Kč. Celkem přes 150 mil Kč 
pro rozvoj Bíliny. Díky dobrému hospodaření jsme udrželi finance města bez dluhů a s prostředky 
i pro příští období. Máme opraveny školy, školky a většinu sportovních zařízení. Z dotačních peněz 
se např. zatepluje plavecká hala a vedle ní vyrůstá víceúčelová sportovní hala.  

Chceme pomoci občanům města i úlevou v ekonomické oblasti. Získáme-li důvěru  
ve volbách, od roku 2015 v Bílině zrušíme poplatky za komunální odpad.

V uplynulých čtyřech letech jste se mohli přesvědčit, že sliby plníme. Nebojíme se prosazovat 
dobré věci nehledě na jejich obtížnost a zákeřné pomluvy, které jsou proti nám vedeny. Jsme 
připraveni pro Vás dál pracovat, Vaše účast a podpora ve volbách rozhodne o budoucnosti Bíliny! 



ODS v Bílině: volte č. 8
Výhody pro všechny občany:

● Zrušíme poplatek  za  komunální  odpad.

● Garantujeme, že nepůjdeme do žádné koalice s komunisty.

● Nepodpoříme hazard v centru města, v okolí škol a školek.

●  Městské peníze použité na podporu nepřizpůsobivých občanů 
použijeme pro příjemnější život přizpůsobivých.

● Jedno město = jedna pravidla pro všechny

● Neslibujeme nesplnitelné.

Lídr kandidátky

www.odsbilina.cz  odsbilina
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