PŘÍLOHA
Volby do Zastupitelstva města Bíliny 5. a 6. října 2018.

PŘEDVOLEBNÍ SPECIÁL

Před nadcházejícími komunálními volbami, které se uskuteční 5. a 6. října 2018, vám nabízíme prezentace politických stran a hnutí, které se ucházejí o místa v Zastupitelstvu města Bíliny.
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PŘEHLED VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
1. Jednací síň Zastupitelstva města, Marie Majerové
2. Výstavní síň U Kostela, Seifertova
3. Mateřská škola, Síbova
4. Základní škola praktická, Kmochova
5. Klub důchodců I., Aléská
6. Základní škola, Lidická
7. Městská knihovna, Mírové náměstí
8. Mateřská škola, Švabinského 664
9. Mateřská škola, Antonína Sovy
10. Dům dětí a mládeže, Havířská
11. Kulturní dům Fontána, Sídliště Za Chlumem
12. Základní škola, Sídliště Za Chlumem
13. Kulturní dům Fontána, Sídliště Za Chlumem
14. Základní škola, Sídliště Za Chlumem
15. Mateřská škola, Čapkova
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„DOBRA JE HODNĚ, ALE ZLO JE NAHLAS“

Květa Fialová

Máme rádi naše město a chceme tady společně žít i s našimi dětmi.
Udělejme vše pro to, aby naše město vzkvétalo a bylo atraktivní.
Jsme pro jednotná pravidla pro všechny a neslibujeme nesplnitelné.
Marcela Dvořáková
Rostislav Aulický
Martina Tuháčková
Radim Pecháček
Petra Skuthanová
Roman Šebek
Irena Štrálová

Pavel Dvořák
Renata Ponocná
Jiří Vydra
Vladimíra Kebrtová
Richard Hazdra
Michaela Kuchynková
Petr Skuthan

Irena Lerachová
Pavel Řach
Jaroslav Vrška
Pavel Budek
Radek Fryč
Petr Arpáš
Miloslav Dimmer

Pavel Zimmermann
Martin Záhorec
Petr Skuthan
Zdeněk Musil
David Aulický
Radim Pecháček
Markéta Vršková
Michal Brožek
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MOJE BÍLINA – ŽIJEME TU S VÁMI
Víc věcí prosadit, může jen víc hlasů v zastupitelstvu. V opozici pro vás pracujeme už osm let.
S pěti zastupiteli se nám povedlo udržet v Bílině nízkou daň z nemovitosti, iniciovat projekt
Bílina – bezpečné město nebo nastavit jasná pravidla pro financování sportu našich dětí.
V zájmu nás všech je mít v čele města konstruktivní lidi, kteří nepolitikaří, ale pracují. Při volbách
proto myslete na to, že TU ŽIJEME S VÁMI!

CHCEME:
Tvrdě trestat násilí a vandalismus
Dostat drogy z města
Zlikvidovat vyloučené lokality
Pomoct potřebným, NE nepřizpůsobivým
Víc strážníků venku
Užší spolupráci s policií ČR

CHCEME:
Hlídaná dětská hřiště, školy i parky
Výhody pro seniory i děti
Výhody pro všechny, co městu nedluží
Uklizená a upravená sídliště
Opravené chodníky i cesty
Na sídlištích popelnice pod zem

KANDIDÁTKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pavel Pastyřík MSc. MBA
Ing. Petr Rosenkranz
Ing. Jindřich Brunclík
Mgr. Alexandra Štolbová
Mgr. Petr Hazdra
Ing. Jaroslava Mrázová
Monika Pecháčková, DiS.
Ludmila Vážná
Monika Beránková
Roman Slánička
Zdeněk Jirásko
Mgr. Šárka Šilingová
Mgr. Vladimír Řáha
Mgr.Gabriela Grossmanová
Radek Hanzlík

Ředitel společnosti
Daňový poradce
Projektant
Učitelka
Lékárník
Důchodkyně
Úřednice samosprávy
Zdravotní sestra
Laborantka
Provozní chemik
Jednatel společnosti
Učitelka
Vedoucí poradenského centra UJEP
Učitelka
Výrobní ředitel

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Mgr. Marcela Vokurková
Petra Bennová
Radek Jelínek
Vladislav Soukup
Mgr. Irena Baladová
Alžběta Váňová
Eva Procházková
Marie Kovačková
Mgr. Barbora Urbanová
Ing. Aleš Sysel
Bc. Jana Kouřilová
Ing. Karel Rakušan
Tereza Chludilová
Martin Procházka

Učitelka
Vedoucí prodeje
Systémový inženýr
Jednatel společnosti
Učitelka
Účetní
Ekonomka
Kuchařka
Učitelka
Manažer nákupu
Učitelka
Důchodce
Zdravotní sestra
Podnikatel
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2018
Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města
Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále jen „volby do zastupitelstev obcí“) vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 85 /2018
Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
VOLIČ
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě
nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy,
pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat v České
republice i občané z jiných členských států Evropské unie s tím, že na základě judikatury a přímého účinku evropského práva postačuje namísto
splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro
každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text
Pokračování na 2. straně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být
politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických
hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození
nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.
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Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s
odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto
úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v
úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe barevně odlišeny. Hlasovací
lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.
Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy, jinak
je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze
Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města anebo městské části hlavního města Prahy má
právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.
Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do zastupitelstva hlavního města
Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského
obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
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Komunistická strana Čech a Moravy
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období, to je doba, abychom se
podívali, co se podařilo a co mohlo být lepší. Naše volební
období začalo kvůli soudnímu rozhodnutí o opakování voleb o
půl roku později. V minulých volbách jsme vždy dostávali od
vás, voličů, velkou podporu, ale vždy jsme byli v opozici. Nyní
jsme součástí koalice a celý klub KSČM se snaží dělat
maximum pro naše město a vás občany.
V minulých letech se skloňovaly tři velké problémy – lázně,
pivovar a kasárna. Dva se podařilo částečně vyřešit. Kasárna z
doby Rakouska-Uherska se prodala a v termínu prošla demolicí.
Na jejich místě vznikne malé logistické centrum. Pivovar koupil
dr. Thaler, majitel zámku. Vzhledem k tomu, jak vypadá zámek,
je záruka, že i bývalý pivovar bude ozdobou města. Nyní
probíhají poslední jednání s památkáři. Potom začne
rekonstrukce. V lázních se opravilo inhalatorium, ale hlavní
budova je stále prázdná. Poslední zájemci zde byli z Českočínské obchodní a průmyslové komory. Možná čínská medicína.
S čím se může město určitě pochlubit, je areál Hornické nemocnice s poliklinikou. Rekonstrukce začala za
minulého vedení města a dokončena bude v příštím roce, oddělení C. Máme zde moderní přístroje, jako je
mamograf, ultrazvuk SONO, dva nové přístroje na rychlejší vyšetření jsou na očním. Obnovená zubní
ambulance bude mít letos nový rentgen, ale také máme zubní pohotovost, která slouží sedm dnů v týdnu.
Opět máme ortopedii, dojíždějí k nám specialisté z nemocnic v Mostě a Teplicích. Ve stravovacím provozu
zlepšil kvalitu služeb konvektomat. Nemocnice získala akreditaci pro školení poskytovatelů první pomoci.
Dnes zaměstnává 190 pracovníků a u nelékařského personálu došlo k výraznému nárůstu platů.
Možná ne vždy dokážeme ocenit práci městské policie. Přes problémy v jiných městech se nám podařilo
stabilizovat stav, přišla řada nových, mladých strážníků. V letošním roce dostali nové automobily, mají
kvalitní vybavení. Město koupilo od České spořitelny dům, který navazuje na radnici a po nutných úpravách
zde bude zázemí pro městskou policii. Tím se nám uvolní tolik potřebné prostory v hlavní budově. Máme
také osm asistentů prevence kriminality, kteří pomáhají strážníkům v problémových lokalitách města.
Důležitá je velice dobrá spolupráce strážníků s policisty. Velký kus práce odvádějí pracovníci Městských
technických služeb Bílina. Každé ráno město doslova vyčistí. Pokud je odpoledne situace jiná, musí se již
občané v jednotlivých lokalitách zamyslet sami nad sebou. Pod technické služby také patří údržba zeleně,
místní komunikace, veřejné osvětlení, svoz komunálního odpadu, sportovní a rekreační zařízení, městský
hřbitov. Právě městská policie, Městské technické služby Bílina a Hornická nemocnice s poliklinikou jsou
oblasti, za které jako starosta zodpovídám.
Z toho, co se nepovedlo, je na prvním místě výkup bytů v Panelovém sídlišti. Máme zpracovanou kvalitní
studii, ale nakonec se jeden z koaličních partnerů rozhodl výkup nepodpořit. Byla to možnost, jak zlepšit
sociálně bezpečnostní situaci ve městě. Rádi bychom se k tomu po volbách vrátili. Pokud budou byty města,
město si rozhodne, komu byt přidělí, kdo bude ve městě bydlet.
Co dnes všichni vnímáme, je rekonstrukce Mírového náměstí. Stavba je sice ve skluzu, ale po dokončení
nám budou jiná města centrum závidět a bude to důvod, aby turisté Bílinu neobjeli, ale na náměstí se
zastavili. Máme bohatou historii, letos si připomínáme 1025 let od první písemné zmínky v zakládací listině
břevnovského kláštera. Proč to nevyužít.

Oldřich Bubeníček, starosta
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1. Jednací síň Zastupitelstva města, Marie Majerové
2. Výstavní síň U Kostela, Seifertova
3. Mateřská škola, Síbova
4. Základní škola praktická, Kmochova
5. Klub důchodců I., Aléská
6. Základní škola, Lidická
7. Městská knihovna, Mírové náměstí
8. Mateřská škola, Švabinského 664
9. Mateřská škola, Antonína Sovy
10. Dům dětí a mládeže, Havířská
11. Kulturní dům Fontána, Sídliště Za Chlumem
12. Základní škola, Sídliště Za Chlumem
13. Kulturní dům Fontána, Sídliště Za Chlumem
14. Základní škola, Sídliště Za Chlumem
15. Mateřská škola, Čapkova

